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1. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnie-
ją; trójpodział czasu jest powszechnie akceptowany. 
Przeszłość architektury jest wyrazista i oczywista, te-
raźniejszość jest ulotna. Przyszłość nie istnieje; dla 
architektury przyszłość jest teraźniejszością lub po-
zostaje pusta.

2. Rzeczy architektoniczne zapełniają przestrzeń 
cywilizacji: miasta i archipelagi lub wyspy poza urba-
nizacją. Są to budowle inżynierskie, architektura, 
monumenty, rzeźby... Wszystkie z nich mogą nosić  
cechy obiektów sztuki, bądź być za nie uznawane; 
tylko niektóre z nich należą wyłącznie do zbioru rze-
czy użytecznych. C.-N. Ledoux kazał do rzeczy ar-
chitektonicznych zaliczyć także rysunki. Zagadnienie 
trwania i przemijania dotyczy wszystkich wytworów 
cywilizacji, także architektury. 

3. Wydaje się, że trwanie i przemijanie architek-
tury odbywają się w teraźniejszości, a rzecz, która 
przeminęła wtedy, znajduje swe miejsce w przeszło-
ści. Bywa także, że zapomniana architektura powra-
ca do teraźniejszości.

4. Myśląc o architekturze, dostrzegamy problem 
dotyczący specyficznego materialnego obiektu sztu-
ki, który, jak się wydaje, nie istnieje bez użyteczności. 
Przemijanie związane ze zużyciem fizycznym rzeczy 
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jest zrozumiałe. Wydaje się też oczywiste odchodze-
nia w przeszłość użyteczności związanej ze zmienia-
jącymi się potrzebami użytkowników. Przemijanie  
architektury, która istnieje tylko z powodu swej uży-
teczności jest więc oczywiste.

5. Czy powodem przemijania architektury może 
być znużenie odbiorcy zbyt długo trwającym ję-
zykiem form? Znużenie – czyli ważny powód two- 
rzenia nowości. Odchodzenie w przeszłość spo- 
wodowane odrzuceniem języka architektury jest  
dramatyczne lub łagodne, lecz nie nieodwracalne. 
Tak było z gotykiem, z XIX wiecznym eklektyzmem, 
ze sztuką secesyjną... W czasowym niebycie znala-
zły się także obiekty uznane potem za arcydzieła. 

6. Jest także trwanie architektury niezauważalnej, 
form bez wyrazistych cech, czasem dostrzegalnych 
jedynie jako materia zespołów miejskich wytyczają-
ca ich przestrzeń. 

7. Efektem przemijania nieodwracalnego jest fizycz-
ne unicestwienie obiektu. Zazwyczaj powód jest jeden 
– zrobienie wolnego miejsca dla innej rzeczy architek-
tonicznej. Powody estetyczne nie mają w tym wypad-
ku żadnego znaczenia; niekiedy obrazy tej architektu-
ry będą możliwe potem do odnalezienia w Światowym 
Muzeum Wyobraźni. Czy tu będzie już trwać wiecznie?

Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz



1.  The past, present and future; the triple division 
of time is generally accepted. The past of architec-
ture is clear and obvious, its present is fleeting. Its 
future does not exist; for architecture the future is the 
present or remains empty.

2. Architectural things fill the space of civilization: 
cities and archipelagos or islands beyond urbaniza-
tion. They are engineering buildings, architecture, 
monuments, sculptures. All of them may have the 
features of objects of art or be perceived so; only 
some of them belong entirely to the collection of 
useful things. C.-N. Ledoux decided that drawings 
belong to architectural things, too. The matter of du-
ration and fleetingness concerns all products of civi-
lization, including architecture.

3. It seems that both the duration and fleeting-
ness of architecture happens in the present and 
that a thing which passed by finds its place in the 
past. Sometimes forgotten architecture returns to the 
present.

4. Thinking about architecture, this problem 
concerns a specific material object of art which – 
as it seems – does not exist without usefulness. 
Fleetingness related to the physical wear of a thing 
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is understandable. Usefulness related to the users’ 
changing needs being a thing of the past seems ob-
vious, too. Therefore, the fleetingness of architecture 
which exists only for the sake of its usefulness is ob-
vious.

5. Can the reason of fleeting architecture be a re-
cipient’s boredom with the long-lasting language of 
things? Boredom – an important cause of creating 
something new. Being a thing of the past caused by 
rejecting the language of architecture is dramatic or 
mild but not irreversible. It happened so with Gothic 
style, 19th-century eclecticism, Art Nouveau. Some 
objects considered masterpieces also were in tem-
porary non-existence before.

6. There is also the duration of unnoticed archi-
tecture, forms without any clear features, sometimes 
noticed only as the matter of urban complexes de-
marcating their space.

7. Irreversible fleetingness results in the physical 
destruction of an object. There is usually one reason – 
finding space for another architectural thing. Esthetic 
causes are of no importance in this case; one day im-
ages of this architecture may be found at the World 
Museum of Imagination. Will it last here forever?
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Kenneth Frampton

RAPPEL À L’ORDRE: GŁOS W SPRAWIE TEKTONIKI

Jednym z wielu powodów, jakie skłoniły mnie 
do podjęcia tematu tektoniki, jest panująca obec-
nie tendencja redukowania architektury do roli sce-
nografii. To reakcja na światowy triumf dekorowanej 
budy Roberta Venturiego – ten aż nazbyt powszech-
ny syndrom opakowywania schronienia na wzór gi-
gantycznego towaru. Do zalet takiego podejścia 
scenograficznego należy między innymi wyjątkowa ła-
twość amortyzacji rezultatów, z wszystkimi tego kon-
sekwencjami dla przyszłości środowiska naturalnego. 
Nie mam tu oczywiście na myśli ujmującej dekaden-
cji dziewiętnastowiecznego romantyzmu, tylko total-
ny upadek kultury konsumpcyjnej. Tej otrzeźwiającej 
perspektywie towarzyszy ogólny zanik w późnonowo-
czesnym świecie stałych punktów odniesienia; fakt, że 
poza pozornie autonomicznymi dziedzinami nauko-
wo-technicznymi, każdy dyskurs opiera się obecnie 
na wyjątkowo wątłych zasadach. Większość z tego 
przewidział już pół wieku temu Hans Sedlmayr pi-
sząc w 1941 roku:

Przesunięcie duchowego środka ciężkości czło-
wieka w stronę tego, co nieorganiczne, poczucie 
wkraczania do świata nieorganicznego, można w sa-
mej rzeczy słusznie określić mianem kosmicznego za-
kłócenia w mikrokosmosie człowieka, który zaczyna 
ostatnio wykazywać jednostronne rozwijanie swoich 
umiejętności. Druga skrajność to zakłócenie relacji 
makrokosmicznej, wynik wyjątkowej troski i estymy, 
jaką cieszy się obecnie to, co nieorganiczne – prawie 
zawsze kosztem, żeby nie powiedzieć ruiną tego, co 
organiczne. Gwałcenie i niszczenie ziemi, karmicielki 

człowieka, jest na to oczywistym przykładem odzwier-
ciedlającym ze swej strony odejście ludzkiego mikro-
kosmosu od duchowości [1].

Chcąc odzyskać podstawę przetrwania wbrew tej 
perspektywie kulturowej degradacji, możemy zająć 
stanowisko swego rodzaju siły hamulcowej. W po-
dobnej sytuacji znalazł się krytyk Clement Greenberg,  
który w swoim eseju „Malarstwo modernistyczne” 
(Modernist Painting) z 1965 roku tak próbował sfor-
mułować na nowo podstawy malarstwa:

Po tym jak oświecenie odebrało im wszystkie za-
dania, jakie mogły brać na poważnie, wyglądało na 
to, że [sztuki] zostaną sprowadzone do prostej i czy-
stej rozrywki, zaś sama rozrywka sprowadzona, tak 
jak religia, do roli terapii. Jedynym ratunkiem przed 
tym równaniem w dół było zademonstrowanie, że ro-
dzaj doznań oferowanych przez sztukę jest cenny jako 
taki, niemożliwy do osiągnięcia żadnym innym rodza-
jem działania [2].

Zadając sobie pytanie, co mogłoby być porówny-
walnym tłem w przypadku architektury, trzeba odnieść 
się do jej równie konkretnej podstawy, a dosłownie 
konieczności oblekania jej w strukturalną i konstruk-
cyjną formę. Nacisk, jaki kładę tu raczej na to drugie 
niż na wymogi podziałów przestrzennych, ma zwią-
zek z próbą oceny architektury XX wieku w katego-
riach ciągłości i odmiany, a nie oryginalności jako 
celu samego w sobie.

W swoim eseju „Avant-Garde and Continuity” 
z 1980 roku włoski architekt Giorgio Grassi tak sko-
mentował wpływ sztuki awangardowej na architekturę:

Dzięki uprzejmości Kennetha Framptona, znanego teoretyka architektury i pedagoga, tegoroczne wydaw-
nictwo z cyklu Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Trwanie i przemijanie architektury, otwieramy 
przedrukiem jednego z jego słynnych esejów. 
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Porządek dorycki wg The Modern Builder’s Guide Minarda Lafevera z 1883 roku. Zgodnie z teorią Karla Böttichera Kunstform odpowiada 
kanelurom, a Kernform trzonowi kolumny
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... jeśli chodzi o awangardy Ruchu Nowoczesne-
go, to niezmiennie podążają one śladem sztuk figura- 
tywnych. Kubizm, suprematyzm, neoplastycyzm, etc. 
są formami badawczymi zrodzonymi i rozwiniętymi 
w ramach sztuk figuratywnych i dopiero w drugiej  
kolejności przeszczepionymi na grunt architektury. 
Właściwie to aż żal patrzeć, jak architekci tego „hero-
icznego” okresu, w tym też najlepsi z nich, z trudem 
usiłują dostosować się do tych wszystkim „izmów”; 
jak z pewnym zakłopotaniem eksperymentują, ule-
gając fascynacji nowymi doktrynami, jak przymierza-
ją je, by zawsze na koniec zdać sobie sprawę z ich 
nieefektywności… [3].

Konieczność uświadomienia sobie, że może ist-
nieć zasadniczy rozłam pomiędzy figuratywnymi 
początkami sztuki abstrakcyjnej a konstrukcyjną pod-
stawą formy tektonicznej, jest niepokojąca ale rów-
nocześnie uwalnia nas do tego stopnia, że może-
my zakwestionować inwencję przestrzenną jako cel 
sam w sobie, pod czego nadmierną presją była do 
tej pory nowoczesna architektura. Zamiast przyłą-
czać się do rekapitulacji awangardowych tropów, po-
paść w historyzujący pastisz lub nadmierną powsze-
dniość rzeźbiarskich gestów, z czego wszystko jest 
do tego stopnia arbitralne, że nie wynika ani z kon-
strukcji, ani ze struktury, możemy wrócić do jednost-
ki strukturalnej jako nieredukowalnego sedna formy 
architektonicznej.

Nie trzeba dodawać, że będziemy tu nawiązywać 
nie tyle do mechanicznego odsłaniania konstruk-
cji, co do możliwie poetyckiej manifestacji struktury 
w oryginalnym znaczeniu greckiego słowa poesis, 
aktu tworzenia i odsłaniania. Mając na uwadze kon-
serwatywne konotacje, jakie łatwo przypisać pole-
mice Grassiego, jego spostrzeżenia zmuszają nas 
mimo wszystko do zakwestionowania, w momen-
cie oscylującym pomiędzy pielęgnowaniem kultury 
materialnej a popadnięciem w pozbawiony wszelkich  
wartości estetyzm, samej idei nowości. Być może naj-

bardziej wyważoną ocenę Grassiego postawił kata-
loński krytyk lgnasi Solà Morales pisząc:

Wysunięty zostaje postulat architektury jako rze-
miosła, czyli praktycznego zastosowania ogólnie przy-
jętej wiedzy w oparciu o reguły poszczególnych za-
kresów działania. Stąd w myśleniu Grassiego nie ma 
architektury jako narzędzia rozwiązywania problemów, 
innowacji, inwencji ex novo, ponieważ jego interesu-
je pokazanie niezmiennego, oczywistego, ustalonego 
charakteru wiedzy w tworzeniu architektury. 

…Twórczość Grassiego rodzi się z refleksji nad 
podstawowymi zasobami dyscypliny i skupia się na 
specyficznych środkach determinujących nie tylko wy-
bory natury estetycznej, lecz także etyczne treści jej 
wkładu w kulturę. Tymi kanałami politycznej i etycznej 
woli podsycany był najbardziej krytyczny ton oświe-
ceniowych rozważań. Nie chodzi tu wyłącznie o wy-
kazywanie wyższości rozumu i analizy formy, a raczej 
o rolę krytyczną (w kantowskim znaczeniu tego sło-
wa), czyli ocenę wartości, czego zdecydowany brak 
odczuwa się dziś w społeczeństwie. (…) W tym sen-
sie, że jego architektura jest metajęzykiem, refleksją 
nad sprzecznościami we własnych działaniach (…) 
twórczość Grassiego osiąga powab czegoś, co jest 
równocześnie frustrujące i szlachetne [4].

Słownikowa definicja terminu „tektoniczny” jako 
„przynależny budynkowi lub ogólnie rozumianej bu-
dowie; konstrukcyjny, konstruktywny przede wszyst-
kim w odniesieniu do architektury i sztuk pokrew-
nych” jest nieco uproszczona do tego stopnia, że ro-
zumiemy przez nią nie tylko element strukturalny in 
se, lecz także formalne podkreślenie jego obecności 
w stosunku do całego zespołu elementów. Od czasu 
jego świadomego wyodrębnienia w połowie XIX wie-
ku za sprawą pism Karla Böttichera i Gottfrieda Sem-
pera, termin ten, mając zastosowanie w architekturze 
i sztukach pokrewnych, wskazuje nie tylko na struk-
turalną i materiałową uczciwość, lecz także na po-
etykę konstrukcji.
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Początki Nowoczesności, datowane co najmniej 
dwa wieki temu, jak i znacznie bliższe czasowo na-
dejście Ponowoczesności, nierozerwalnie wiążą się 
z dwuznacznościami, jakie wprowadził do zachod-
niej architektury prymat przyznany scenografii w toku 
ewolucji burżuazyjnego świata. Budynek wciąż ma 
jednak charakter zasadniczo bardziej tektoniczny niż 
scenograficzny i można stwierdzić, że jest przede  
wszystkim aktem konstrukcji a nie dyskursem wpi-
sanym w powierzchnię, bryłę i rzut, by zacytować 
Trois rappels a messieurs les architectes Le Corbu-
siera (Le Corbusier, Trzy odezwy do panów archi-
tektów, L’Esprit Nouveau 1/4, 1920, przyp. tłum.). 
Można zatem stwierdzić, że budynek ma charakter  
bardziej ontologiczny niż przedstawieniowy, a forma 
budynku jest bardziej obecnością niż czymś zastępu-
jącym nieobecność. Zgodnie z terminologią Martina 
Heideggera o budynku możemy myśleć raczej jako 
o „przedmiocie” niż o „znaku”. Postanowiłem podjąć 
ten temat, ponieważ w obliczu dominującej obecnie 
tendencji redukującej każdy przejaw architektury do 
rangi kultury konsumpcyjnej architekci muszą, moim 
zdaniem, zmienić swoje stanowisko. Skoro opór ma 
nikłe szanse na powszechną akceptację, bardziej  
odpowiednie od wątpliwej wiary w możliwość pod-
trzymywania dalej awangardy przy życiu wydaje się 
przyjęcie postawy „retroawangardowej”. Położenie 
nacisku na formę tektoniczną, mimo uwagi poświęca-
nej strukturze, nie musi wcale oznaczać faworyzowa-
nia konstruktywistów czy dekonstruktywistów. W tym 
sensie jest ona astylowa. Co więcej, nie szuka dla 
siebie uzasadnienia w nauce, literaturze czy sztuce.

Pochodzący z greckiego termin tektoniczny wy-
wodzi się ze słowa tekton oznaczającego cieślę 
lub budowniczego, które z kolei pochodzi od san-
skryckiego słowa taksan, odnoszącego się do sztu-
ki ciesielskiej i sztuki używania topora. Pozostało-
ści podobnego wyrazu oznaczającego ciesielstwo 
można znaleźć w języku wedyjskim. Grecki termin 

pojawia się u Homera, gdzie odnosi się właśnie do 
ciesielstwa i ogólnie sztuki budowania. Pierwsza 
poetycka konotacja pojawia się u Safony, gdzie tek-
ton, cieśla, przyjmuje rolę poety. Znaczenie ewo-
luuje wraz z tym, jak słowo oznaczające najpierw 
coś określonego i fizycznego, jak ciesielstwo, za-
mienia się w bardziej ogólne pojęcie konstrukcji, by 
wreszcie nabrać aspektu poetyckiego. U Arystofa-
nesa znajdujemy nawet pomysł łączący go z intrygą  
i fałszerstwem. Powyższa etymologia sugerowałaby  
stopniowe przechodzenie od ontologii do przedsta-
wieniowości. Wreszcie łacińskie słowo architectus 
pochodzi od greckiego archi (mąż zaufania, auto-
rytet) i tekton (cieśla lub budowniczy).

Słowo tektoniczny w języku angielskim pojawia 
się po raz pierwszy w 1656 r. jako hasło słowniko-
we i oznacza „przynależny do budynku”. Ma to miej-
sce niemal równo wiek po pierwszym oficjalnym uży-
ciu w 1563 r. słowa „architekt” w języku angielskim. 
W 1850 roku niemiecki orientalista K. O. Muller miał 
zdefiniować ten termin raczej obcesowo jako „szereg 
sztuk tworzących i udoskonalających okręty, narzę-
dzia, domy i miejsca zgromadzeń”. W nowoczesnym 
znaczeniu tektonika została po raz pierwszy szcze-
gółowo omówiona w książce Die Tektonik der Helle-
nen Karla Böttichera napisanej w latach w 1843-52 
i w eseju Die vier Elemente der Baukunst Gottfrieda 
Sempera z tego samego okresu. Semper rozwijał 
dalej ten temat w nieukończonym studium Der Stil 
in den technischen und tektonischen Künsten oder 
Praktische Ästhetik, opublikowanym między rokiem 
1863 a 1868.

Terminu tektoniczny nie sposób oddzielić od 
aspektu technologicznego, co nadaje mu pewnej 
dwuznaczności. Możemy pod tym względem wyróż-
nić trzy przypadki: 1) obiekt techniczny, wynikający 
bezpośrednio z instrumentalnej potrzeby; 2) obiekt 
scenograficzny, mogący równie dobrze nawiązywać 
do ukrytego lub nieobecnego elementu; wreszcie 
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3) obiekt tektoniczny, występujący na dwa sposo-
by. Możemy określić mianem tektoniki ontologicz-
nej i przedstawieniowej. Pierwsza obejmuje elemen-
ty konstrukcyjne ukształtowane tak, by podkreślić ich 
funkcję statyczną i status kulturowy. W tym znacze-
niu tektonika występuje u Böttichera w jego interpre-
tacji kolumny doryckiej. Druga wiąże się z przedsta-
wieniem istniejącego, ale niewidocznego elementu 
konstrukcyjnego. Można uznać, że te dwa rodzaje 
odpowiadają rozróżnieniu na strukturalno-techniczne 
i strukturalno-symboliczne dokonanemu przez Sem-
pera.

Obok tego rozróżnienia Semper podzielił formy 
budynku według dwóch sposobów podejścia do ma-
teriału na tektonikę ramy, w której, otaczając daną 
przestrzeń, łączy się różnej długości elementy, oraz 
stereotomię zbitych mas, które, mogąc zamykać w so-
bie przestrzeń, powstają w wyniku ułożenia na sobie 
identycznych elementów (termin stereotomia wywodzi 
się z greckich słów stereos, czyli bryła i tomia – cię-
cie). Najbardziej rozpowszechnionym w historii ma-
teriałem w pierwszym przypadku było drewno i jego 
zamienniki takie jak bambus, wiklina i plecionka. Naj-
bardziej popularnym materiałem w drugim przypad-
ku była cegła lub jej zamiennik w postaci skał, ka-
mieni, ziemi, a później zbrojonego betonu. Istotne 
odstępstwa od tego podziału miały miejsce zwłasz-
cza wtedy, gdy w imię zachowania ciągłości kamień 
był cięty, dekorowany i ustawiany tak, że przyjmował 
formę i funkcję ramy.

Powyższe fakty wydają się być tak dobrze znane, 
że właściwie nie ma potrzeby ich powtarzać, a mimo 
to zdajemy się nieświadomi ontologicznych konse-
kwencji tych różnic; sposobu, w jaki rama dąży do 
zwiewności i dematerializacji masy, podczas gdy 
skoncentrowana forma jest telluryczna i zapada się 
coraz głębiej w ziemię. Jedno dąży do światła, dru-
gie ciąży ku ciemności. Można uznać, że te przeci-
wieństwa grawitacyjne – niematerialność ramy i ma-

terialność masy – symbolizują dwa przeciwieństwa 
kosmiczne: niebo i ziemię. Te dwa bieguny, na prze-
kór naszym dalece zsekularyzowanym czasom, wciąż 
w głównej mierze określają empiryczne granice na-
szego życia. Można stwierdzić, że praktyka architek-
toniczna zubożała do tego stopnia, że nie rozpozna-
jemy już tych transkulturowych wartości i sposobu, 
w jaki ukryte są we wszystkich formach struktural-
nych. To właśnie te formy mogą posłużyć za przypo-
mnienie, za Heideggerem, że „bycie” może być przy-
woływane również przez formy nieożywione, a bryła 
budynku, poprzez analogię z naszym własnym cia-
łem, postrzegana tak, jakby był dosłownie cielesny. 
Wracamy w ten sposób do uprzywilejowania, którym 
Semper darzy łączenie jako pierwotny element tekto-
niczny, podstawowe ogniwo, wokół którego powstaje 
budynek, innymi słowy zostaje wyrażony jako obec-
ność sama w sobie.

Nacisk, jaki Semper kładzie na łączenie, sugeru-
je, że fundamentalna przemiana syntaktyczna może 
wyrażać się w momencie przejścia od stereotomicz-
nej podstawy do tektonicznej ramy i że to te prze-
miany stanowią istotę architektury. Są to dominujące  
elementy składowe, dzięki którym jedna kultura bu-
dowania różni się od kolejnej.

W „przedmiotowości” zbudowanego obiektu do 
tego stopnia tkwi pewna wartość duchowa, że nawet 
najbardziej pospolite łączenie staje się punktem on-
tologicznego zagęszczenia, a nie tylko zwykłym po-
łączeniem. Tę cechę zdaje się ilustrować twórczość 
Carlo Scarpy.

Pierwszy tom czwartej edycji Die Tektonik der Hel-
lenen Karla Böttichera ukazał się w 1843 r., dwa lata 
po śmierci Schinkla w roku 1841. Po nim, z przerwa-
mi, w ciągu następnych dziesięciu lat ukazały się trzy 
kolejne tomy – ostatni w 1852 r., kiedy to Semper 
opublikował Die vier Elemente der Baukunst. Bötti-
cher rozwinął pojęcie tektoniczności na kilka znaczą-
cych sposobów. Na jednej płaszczyźnie przedstawił 
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1. Rysunek karaibskiej chaty przedstawiający „cztery elementy”: dach z konstrukcją, cokół, palenisko i wypełnienie. Gottfried Semper, 1851
2. Shimenawa – sznury splecione ze słomy ryżowej i papieru zapewniające w tradycji shintoistycznej ochronę przed złymi duchami i urokami
3. Rekonstrukcja typowego miasta średniowiecznego z Die Gestalt der Deutschen Stadt, 1937. Na rysunku widać różnicę pomiędzy masywną 
architekturą monumentalną i lekką tkanką zabudowy mieszkaniowej
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konceptualne połączenie powstające w wyniku właści-
wego zazębienia elementów konstrukcyjnych. Połą-
czenia te, osobne i równocześnie zintegrowane, mia-
ły tworzyć Körperbilden, ciało budynku, co nie tylko 
zapewniało jego realizację w sensie fizycznym, lecz 
także umożliwiało uznanie tej funkcji za formę sym-
boliczną. Na innej płaszczyźnie Bötticher dokonał 
rozróżnienia na Kernform czyli rdzeń i Kunstform czy-
li okładzinę dekoracyjną, z czego ta druga miała za 
zadanie przedstawiać i symbolizować instytucjonalny 
 statusu dzieła. Zdaniem Böttichera, osłona lub okła-
dzina ma odsłaniać wewnętrzną istotę tektonicz-
nego jądra. Bötticher równocześnie podkreśla ko-
nieczność rozróżnienia pomiędzy niezbędną formą  
strukturalną, a jej przyozdobieniem niezależnie od 
tego, czy to drugie jest jedynie nadaniem kształtu 
elementom technicznym, jak w przypadku kolumny 
doryckiej, czy też zasłonięciem okładziną ich formy 
podstawowej. Semper zaadaptuje później pojęcie 
Kunstform do swojej idei Bekleidung czyli koncepcji 
dosłownego „ubierania” budynku w materię.

Na Böttichera bardzo duży wpływ miała opinia 
filozofa Josefa von Schellinga, zgodnie z którą ar-
chitektura osiągając znaczenie symboliczne wzno-
si się ponad zwykły pragmatyzm budynku. Zarówno 
dla Schellinga, jak i Böttichera, to co nieorganiczne, 
nie miało żadnego znaczenia symbolicznego, a za-
tem forma konstrukcyjna mogła osiągnąć wartość 
symboliczną wyłącznie poprzez umiejętność tworze-
nia analogii między formą tektoniczną a organiczną. 
Należało jednak unikać wszelkiego rodzaju bezpo-
średniego naśladownictwa form naturalnych, ponie-
waż obaj wychodzili z założenia, że architektura jest 
sztuką naśladowczą o tyle, o ile naśladuje samą sie-
bie. Zdaje się to potwierdzać opinię Grassiego, że ar-
chitektura zawsze była daleka od sztuki figuratywnej, 
nawet jeżeli w jej formie można dostrzec podobień-
stwa do natury. Dzięki tej zdolności architektura jest 
równocześnie metaforą i przeciwieństwem tego, co 

z natury organiczne. Szukając źródeł tej idei, moż-
na by zacytować Die Theorie des Formell-Schönen 
Sempera z 1856 r., gdzie Semper nie zaliczał już 
architektury jako formy figuratywnej, do sztuk pla-
stycznych obok malarstwa i rzeźby, tylko do sztuk 
kosmicznych, obok tańca i muzyki jako ontologicz-
ną sztukę tworzenia świata. Semper uznawał sztu-
ki kosmiczne za nadrzędne nie tylko ze względu na 
ich symbolikę, lecz także ucieleśnianie podstawowej 
ludzkiej erotyczno-ludycznej potrzeby wybijania tak-
tu, nawlekania naszyjnika, tkania wzoru, a zatem de-
korowania zgodnie z prawami rytmu.

Dzięki Die vier Elemente der Baukunst Sempera 
dyskusja wraca do punktu wyjścia, ponieważ Sem-
per dodał do idei formy tektonicznej specyficzny 
wymiar antropologiczny. Jego schemat teoretycz-
ny zasadniczo zrywa z czterechsetletnią humani-
styczną formułą firmitas, utilitas, venustas, służącą 
najpierw jako intencjonalna triada architektury rzym-
skiej, a później podbudowa post-Witruwiańskiej teo-
rii architektury. Semper dokonał tego radykalnego 
przewartościowania po tym, jak zobaczył na Wielkiej 
Wystawie w 1851 r. model karaibskiej chaty. Empi-
ryczny realizm tego prostego schronienia skłonił Sem-
pera do odrzucenia prymitywnej chaty przedstawio-
nej przez Laugiera w 1753 r. jako formy prymarnej 
mającej uzasadniać frontonowy paradygmat archi-
tektury klasycystycznej. „Cztery elementy” Sempera 
podważały to hipotetyczne założenie i wprowadzały 
w zamian antropologiczny konstrukt składający się 
z: 1) paleniska 2) nasypu, 3) szkieletu i dachu oraz 
4) odgradzającej membrany [Gottfried Semper jako 
cztery elementy architektury wymienia der Herd (pa-
lenisko), das Dach (dach), die Umfriedigung (ogro-
dzenie utożsamiane ze ścianą) i der Erdaufwurf (na-
syp, cokół, a w interpretacji kładącej większy nacisk 
na antropologiczny i prymarny charakter tych ele-
mentów – klepisko); Gottfried Semper, Die vier Ele-
mente der Baukunst: ein Beitrag zur vergleichenden 
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Baukunde, Braunschweig 1851, s. 55 i nast. (przyp. 
tłum.)]. Podstawowy model Sempera, chociaż odrzu-
cał autorytet klasycyzmu, przedkładał jednak ramę 
nad masyw ściany konstrukcyjnej. Równocześnie 
czteroelementowa teoria Sempera dostrzegała pierw-
szorzędne znaczenie nasypu czyli tellurycznej masy, 
w której w ten czy inny sposób kotwiczy się czy to 
ramę, czy ścianę, czy Mauer.

Oznakowywanie, kształtowanie i przygotowywa-
nie terenu za pomocą nasypu ma liczne odgałęzienia 
teoretyczne. Z jednej strony wyodrębnia membranę 
jako osobny akt różnicujący, dzięki czemu tekstowość 
może być dosłownie utożsamiana z przedjęzykowym 
aspektem wytwórstwa tekstyliów, uznawanego przez 
Sempera za fundament całej cywilizacji. Z drugiej 
strony, jak zwraca uwagę Rosemary Bletter, kładąc 
nacisk na nasyp jako podstawową formę bazową, 
Semper nadał symboliczne znaczenie elementowi 
nie będącemu dosłownie elementem przestrzennym, 
czyli palenisku, stanowiącemu niezmiennie i nieroze-
rwalnie część nasypu (klepiska). Termin „wbicie ło-
paty w ziemię” [ang. breaking ground – symbolicz-
ne rozpoczęcie budowy, przyp. tłum.] i użycie słowa 
„posadowienie” w sensie metaforycznym są wyraźnie 
związane z prymatem nasypu i paleniska.

Semper w niejeden sposób osadził swoją teorię ar-
chitektury w fenomenie o mocnych konotacjach spo-
łecznych i duchowych. Geneza ogniska domowego 
łączyła się dla Sempera z genezą ołtarza, przez co 
stanowiło ono duchowe ogniwo formy architektonicz-
nej. Ognisko domowe samo w sobie nosi taką kono-
tację. Bierze się ona z łacińskiego czasownika aedi-
ficare, będącego źródłosłowem angielskiego edifice 
(budowla), oznaczającego dosłownie „tworzyć ogni-
sko domowe” [stwierdzenie to wymaga pewnego 
wyjaśnienia: łaciński czasownik aedificare pochodzi 
z połączenia rzeczownika aedis oznaczającego świą-
tynię, dom, budynek, a zatem miejsca, w których 
w kulturze antycznej palił się ogień, z rdzeniem fic 

występującym w wyrazach, których znaczenie zwią-
zane jest z tworzeniem rzeczy (np. fictor – twórca); 
przyp. tłum.]. Dalsze ukryte podobieństwa formalne 
pomiędzy domowym ogniskiem a budowlą sugeru-
je angielski czasownik to edify, co znaczy kształcić, 
umacniać, pouczać.

Pod wpływem lingwistycznej i antropologicznej 
wrażliwości swojej epoki Semper zwrócił uwagę na 
etymologię budynku. Stąd też oddziela masyw ka-
miennego muru obronnego określanego terminem 
Mauer od lekkiej ramy z wypełnieniem – dodajmy: 
plecionką i gliną – dla której stosowany jest termin 
Wand. Najlepiej tę fundamentalną różnicę przedstawia 
graficznie dokonana przez Karla Grubera rekonstruk-
cja średniowiecznego miasta niemieckiego. W angiel-
skim zarówno Mauer [mur], jak i Wand [ściana] zre-
dukowane są do jednego słowa: wall, tymczasem 
w języku niemieckim to drugie łączy się ze słowem 
Gewand czyli strój i winden, co znaczy owijać, wić, 
upiększać. Zgodnie z przyznawanym tkaninie pry-
matem, Semper utrzymywał, że najwcześniejszym 
podstawowym strukturalnym wytworem kultury jest 
węzeł dominujący w formach budownictwa noma-
dycznego – zwłaszcza w zdobionych tkaninami na-
miotach beduińskich. Mamy tu do czynienia z powią-
zaniami etymologicznymi, z których Semper w pełni 
zdawał sobie sprawę, przede wszystkim ze związ-
kiem pomiędzy węzłem i łączeniem, po niemiecku 
odpowiednio die Knoten i die Verbindung, co moż-
na przetłumaczyć dosłownie jako „powiązanie”. Po-
wyższe dowody zdają się wspierać teorię Sempera, 
zgodnie z którą podstawowym składnikiem sztuki  
budowania jest łączenie.

Wyższość węzła zdaje się mieć poparcie w ba-
daniach Guntera Nitschkego nad japońskimi rytu-
ałami przedstawionymi w eseju Shime z 1974 roku 
[5]. W kulturze shintoistycznej te przed-tektoniczne 
rytuały zaplatania sznurów były elementem kultów 
agrarnych. Widać w nich bliski związek pomiędzy 
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budowaniem, zamieszkiwaniem, otaczaniem opieką 
i byciem, na który Martin Heidegger zwrócił uwagę 
w swoim eseju Budować, mieszkać, myśleć z 1954 
roku [Por. esej Budować, mieszkać, myśleć, tłum. 
K. Michalski [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, 
myśleć. Eseje wybrane, K. Michalski (red.), Czytelnik, 
Warszawa 1977, zwłaszcza s. 318 i nast.].

Semperowskie rozróżnienie pomiędzy tektoniką 
a stereotomią odsyła nas do argumentów przedsta-
wianych ostatnio przez włoskiego architekta Vittorio 
Gregottiego sugerującego, że najwcześniejszym ak-
tem tektonicznym jest oznaczenie terenu, a nie pry-
mitywna chata. W swoim wystąpieniu przed Nowojor-
skim Stowarzyszeniem Architektonicznym (New York 
Architectural League) Gregotti stwierdził:

…Największym wrogiem nowoczesnej architektu-
ry jest idea przestrzeni traktowanej wyłącznie w ka-
tegoriach wymogów ekonomicznych i technicznych, 
obojętnych na ideę miejsca. 

Otaczające nas środowisko zbudowane jest, jak 
wierzymy, fizyczną reprezentacją swojej historii, spo-
sobem, w jaki zgromadziło w sobie różne płaszczyzny 
znaczeniowe tworząc określoną jakość miejsca – nie 
tylko takiego, jakim się wydaje w kategoriach percep-
cji, lecz także czym jest pod względem strukturalnym.

Jeżeli geografia opisuje, jak znaki historii zamieniły 
się w formy, to na projekcie architektonicznym spoczy-
wa zadanie przedstawieni sedna geośrodowiskowe-
go kontekstu poprzez przekształcanie formy. A zatem 
środowisko nie jest systemem, w który architektura 
ma się wtopić. Wprost przeciwnie – to najważniejszy 
materiał do stworzenia projektu.

Właśnie dzięki idei miejsca i zasadom osadnictwa 
środowisko staje się istotą twórczości architektonicz-
nej. Patrząc z tego dogodnego punktu można dostrzec 
nowe reguły i metody projektowania. Zasady i meto-
dy przyznające pierwszeństwo lokalizacji w konkret-
nym miejscu (sic!), aktowi poznania kontekstu wyni-
kającemu z jego architektonicznego przetworzenia 

[podkreślenie autora]. Architektura nie zaczyna się 
od prymitywnej chaty, jaskini lub mitycznego rajskiego 
domu Adama. Przed przekształceniem podpory w ko-
lumnę, dachu w tympanon, przed położeniem kamie-
nia na kamień, człowiek położył kamień na ziemi wy-
tyczając miejsce pośród nieznanego wszechświata, 
by uświadomić je sobie i zmienić. Tak jak w przypad-
ku każdego aktu wartościującego, wymagało to dra-
stycznych kroków i pozornej prostoty. Z tego punk-
tu widzenia istnieją jedynie dwa istotne podejścia do 
kontekstu. Narzędziem pierwszego z nich jest mime-
sis, naśladownictwo form organicznych i uzewnętrz-
nienie złożoności. Narzędziem drugiego jest ocena 
relacji fizycznych, definicja formalna i uwewnętrznie-
nie złożoności [6].

Uwzględniając tektonikę, można by zasugero-
wać zrewidowaną ocenę historii nowoczesnej archi-
tektury, ponieważ jeżeli spojrzymy na cały jej prze-
bieg przez pryzmat techne okaże się, że ukazują się 
jedne wzorce, inne zaś zanikają. Patrząc pod tym  
kątem można przemierzyć całe stulecie śladem bodź-
ca tektonicznego łączącego różne dzieła niezależ-
nie od ich odmiennego pochodzenia. W wyniku tego 
jedne powszechnie znane pokrewieństwa okazują 
się jeszcze silniejsze, inne zaś tracą na znaczeniu, 
a wcześniej niedostrzegane podobieństwa urastają 
do rangi kryteriów przekraczających powierzchow-
ne granice stylistyczne. I tak, niezależnie od ich sty-
listycznych idiosynkrazji, bardzo podobny poziom 
tektonicznej artykulacji łączy giełdę w Amsterdamie  
Hendrika Petrusa Berlage z lat 1897–1904, Larkin  
Building Franka Lloyda Wrighta z roku 1904 i kom-
pleks biurowy Centraal Baheer Hermana Hertzber-
gera z lat 1968–72. W każdym przypadku mamy po-
dobne połączenie przęsła i podpory składające się 
na tektoniczną syntaksę, w której siła grawitacji prze-
chodzi z kalenicy na więźbę, murłatę, kroksztynę, łuk,  
filar, skarpę. Zgodne z techniką przenoszenie obcią-
żeń następuje przez serię odpowiednio artykułowa-
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Hendrik Petrus Berlage, giełda w Amsterdamie, 1897–1907, przekrój
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nych przejść i łączeń. W każdym z tych obiektów arty-
kulacja konstrukcji tworzy podziały przestrzenne i vice 
versa. Tę samą zasadę odnaleźć można w innych 
dziełach tego stulecia mających całkiem różne aspi-
racje stylistyczne. I tak odkrywanie łączenia w podob-
nym stopniu zajmuje Augusta Perreta i Louisa Kahna. 
W każdym przypadku łączenie gwarantuje szczerość 
i kształt całej formy, odnosząc się równocześnie do 
antecedencji całkowicie odmiennych pod względem 
ideologii i punktów odniesienia. Gdy Perret ogląda się 
wstecz na strukturalnie zracjonalizowany klasycyzm 
greckogotyckiego ideału datującego się we Francji 
na początek osiemnastego stulecia, Kahn przywołuje  
„ponadczasowy archaizm”, zaawansowany techno-
logicznie, ale staroświecki duchowo.

Można założyć, że główna inspiracja tych wszyst-
kich dzieł pochodzi w równym stopniu od Eugène’a 
Viollet-le-Duca co od Sempera, chociaż koncepcja 
formy budynku u Wrighta najlepiej widoczna w jego 
Textile Block Houses z lat dwudziestych jest wyraźnie 
inspirowana prymatem przyznawanym przez Sempe-
ra w kulturze tkaninom i prymarnej jednostce tekto-
nicznej – węzłowi. Można się zastanawiać, czy Kahn 
był pod takim samym wpływem Wrighta jak francu-
sko-amerykańskiej linii Beaux-Arts, wywodzącej się od 
Viollet-le-Duca i Ècole de Beaux Arts. Ta konkretna 
genealogia pozwala dostrzec więzy łączące Richards’ 
Laboratories [budynek badań medycznych przy Uni-
versity of Pensylwania w Filadelfii, przyp. tłum.] Kahna 
z 1961 r. z Larkin Building Wrighta. W obydwu przy-
padkach pojawia się podobny „tartan”, przypominają-
cy tkaninę w szkocką kratę wzór i charakterystyczna 
dla tkanin dbałość widoczna w podziale zamkniętej 
bryły i elementów wyposażenia na przestrzenie ob-
sługujące i obsługiwane. Dodatkowo mamy tu po-
dobną troskę o ekspresyjne przedstawienie urządzeń 
technicznych, jakby zajmowały w hierarchii to samo 
miejsce, co rama konstrukcyjna. A zatem potężne 
ceglane szyby wentylacyjne Richards’ Laboratories 

pojawiły się wcześniej w wydrążonych, przebitych 
kanałami bastionach tworzących monumentalne na-
rożniki Larkin Building. Niezależnie od stopnia de-
materializacji, podobne rozróżnienie na przestrzenie 
obsługujące i obsługiwane pojawia się w Sainsbury 
Centre Normana Fostera z 1978 r., w którym równo-
cześnie widać podobną słabość do potencjału urzą-
dzeń technicznych jako środka wyrazu. Mamy tu  
kolejny dowód na to, że tektonika w dwudziestym 
wieku nie możne zajmować się wyłącznie formą kon-
strukcyjną.

Nie docenia się wysoce tektonicznego podej-
ścia Wrighta oraz i wpływu tegoż na późniejsze fazy  
Ruchu Nowoczesnego, ponieważ Wright miał za- 
sadniczy wpływ na tak różne postaci w Europie, jak 
Carlo Scarpa, Franco Albini, Leonardo Ricci, Gino 
Halle czy Umberto Riva, by wymienić tylko linię wło-
ską. Podobne powiązania biegną od Skandynawii po 
Hiszpanię, łącząc tak różne osoby, jak Jørn Utzon, 
Javier Sáenz de Oíza a ostatnio Rafael Moneo, któ-
ry, jak to bywa, był uczniem obydwu.

Nie można nie wspomnieć o kluczowej roli łą-
czenia w dziełach Scarpy i nie dostrzec syntaktycz-
nie tektonicznej istoty jego architektury. Ten aspekt  
został znakomicie scharakteryzowany przez Marco 
Frascariego w jego eseju o wzajemności „konstruowa-
nia” (constructing) i „interpretowania” (construing):

Technologia to dziwne słowo. Zawsze trudno było 
zdefiniować jego granice semantyczne. Z powodu 
zmian, w różnych czasach i różnych miejscach, zna-
czenia słowa „technologia” w jego oryginalne czło-
ny: techne i logos, można stworzyć lustrzany związek 
techne logosu i logosu techne. W czasach oświece-
nia retoryczna techne logosu została zastąpiona na-
ukowym logosem techne. Jednak w architekturze 
Scarpy nie doszło do tej zamiany. Technologia wystę-
puje tu w obu formach niczym w przeplatającej się  
chiastycznej narracji. Przełożenie tej chiastycznej 
obecności na język właściwy architekturze to jakby 
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stwierdzenie, że nie ma konstrukcji bez interpretacji  
i interpretacji bez konstrukcji [7].

W innym tekście Frascari pisze o nieredukowal-
nym znaczeniu łączenia nie tylko w pracach Scarpy, 
lecz w każdym zabiegu tektonicznym. W eseju, zaty-
tułowanym The Tell-the-Tale Detail, czytamy:

Architektura jest sztuką, ponieważ interesuje ją nie 
tylko pierwotna potrzeba schronienia, lecz także ze-
stawianie przestrzeni i materiałów w sposób posiada-
jący jakieś znaczenie. Następuje to w wyniku formal-
nych i faktycznych połączeń. To w punkcie łączenia, 
płodnym detalu, ma miejsce zarówno konstruowanie 
jak i interpretowanie architektury. Co więcej, warto 
uzupełnić nasze rozumienie zasadniczej roli łączenia 
jako miejsca procesu znaczeniowego, przypomina-
jąc, że oryginalny indoeuropejski rdzeń słowa sztuka 
(art) oznacza łączenie [8].

O ile twórczość Scarpy ma pierwszorzędne zna-
czenie dla podkreślania roli łączenia, to porówny-
walna wartość wkładu Utzona w ewolucję nowo-
czesnej tektoniki zawiera się w jego interpretacji  
„czterech elementów” Sempera. Widać to szczegól-
nie we wszystkich jego projektach typu „pagoda/ 
podium”, które niezmiennie dzielą się na nasyp i pale-
nisko w postaci podium oraz dach i tkaninopodobne  
wypełnienie, jakie można dostrzec w formie „pago-
dy” – niezależnie od tego, czy wieńczący element 
dachu składa się z łupinowej kopuły czy falującej 
płyty (jak w Operze w Sydney z 1973 r. i kościele  
Bagsvaerd z 1976 r.). O praktyce odbytej przez  
Moneo u Utzona świadczy podobna artykulacja nasy-
pu i dachu widoczna w jego muzeum archeologicz-
nym ukończonym w 1986 r. w hiszpańskiej Meridzie.

Jak już powiedzieliśmy, tektonika pozostaje  
w zawieszeniu pomiędzy wieloma przeciwieństwami, 
zwłaszcza ontologicznym i przedstawieniowym. W wy-
rażaniu formy tektonicznej biorą jednak udział rów-
nież inne stany dialogu, a w szczególności kontrast 
pomiędzy kulturą ciężkiej stereotomii, a kulturą lek-

kiej tektoniki. Pierwsza obejmuje konstrukcje murar-
skie i ciąży w kierunku ziemi i nieprzejrzystości. Druga 
obejmuje zdematerializowaną ramę A i dąży do nie-
ba i przejrzystości. Z jednej strony mamy nasyp Sem-
pera, pierwotnie ograniczający się, jak przypomina  
Gregotti, do oznakowania terenu. Z drugiej mamy 
aspirujący do eteryczności i bezcielesności Pałac 
Kryształowy Josepha Paxtona, opisany kiedyś przez 
Le Corbusiera jako zwycięstwo światła nad prawem 
ciążenia. Skoro niektóre dzieła przynależą jedno-
znacznie do jednej lub drugiej grupy można uznać, 
że poetyka konstrukcji częściowo wynika z fleksji  
i rozmieszczenia elementu tektonicznego. Stąd na-
syp pnie się w górę stając się łukiem lub sklepieniem, 
albo cofa się, tworząc ruszt fundamentowy wspiera-
jący lekkie przęsło, by później stać się wyniesionym 
ponad poziom ziemi podium, na którym posadowio-
na jest cała struktura. Ten oparty na dialogu ruch 
można wyrazić jeszcze przy pomocy innych kontra-
stów, takich jak gładki, obrobiony kontra szorstki, nie-
obrobiony w przypadku materiału (por. Smooth and 
Rough Adriana Stokesa z 1951 roku) czy jasny i ciem-
ny w przypadku oświetlenia. Trzeba wreszcie wspo-
mnieć o znaczeniu „rozłączenia” jako przeciwień-
stwa łączenia. Mam tu na myśli przełom – punkt, 
w którym rzeczy raczej napierają na siebie, niż łączą: 
ten znamienny punkt zawieszenia, w którym jeden sys-
tem, powierzchnia lub materiał kończy się robiąc miej-
sce następnemu. A zatem znaczenie może być zapisa-
ne we wzajemnym oddziaływaniu „łączenia” i „przeło-
mu” i pod tym względem przerwa może mieć równie 
duże znaczenie, co połączenie. Ten aspekt czyni ar-
chitekturę podatną na semantyczne ryzyko obejmują-
ce wszystkie formy artykulacji, począwszy od nadmier-
nej po niewystarczającą wyrazistość formy. 

Postscriptum: forma tektoniczna a kultura krytyczna
Jak Sigfried Giedion zaznaczył we wprowadzeniu do 

swojego dwuczęściowego studium The Eternal Present 
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(Wieczne dziś) z 1962 r., jednym z najgłębszych bodź-
ców kultury nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku 
było „transawangardowe” pragnienie powrotu do bez-
czasowości przeszłości przedhistorycznej, odkrycia, ja-
kiegoś wymiaru wiecznej teraźniejszości leżącej poza 
koszmarem historii i proceduralną presją instrumental-
nego postępu. To dążenie dziś znów powraca do łask 
jako ewentualna możliwość przeciwstawienia się spro-
wadzaniu kultury do roli towaru. W obrębie architektury 
tektoniczność kojarzy się z mityczną kategorią umożli-
wiającą wejście do antyprocesualny świata, w którym 
znów wygląd i doznania człowieka ułatwią „zewnętrz-
ne bycie” rzeczy. Możliwości marginalnej kontrhisto-
rii leżą z dala od aporii historii i postępu, poza odwe-
towymi klauzurami historycyzmu i neoawangardy. Ta 
historia jest prastarą historią logosu, do której, chcąc 
przedstawić poetycką logikę instytucji, odnosi się Vico 

w swoim dziele Nuova Scienza [9]. Radykalną naturę 
jego poglądów widać w tym, jak obstaje przy wiedzy nie 
będącej wyłącznie domeną obiektywnych faktów, lecz 
także konsekwencją tego, co subiektywne, „kolektyw-
nym” przepracowaniem archetypicznego mitu, innymi 
słowy – zestawieniem egzystencjalnych prawd symbo-
licznych tkwiących w ludzkim doświadczeniu. Mit tek-
tonicznego łączenia zwraca uwagę właśnie na ten po-
nadczasowy, limitowany czasowo moment wyodręb-
niony z ciągłości czasu.

Rozdział Labour, work and architecture: collected 
essays on architecture and design pierwotnie opubli-
kowany w Architectural Design, vol. 60, no. 3-4/1990, 
s. 19-25.

Tłumaczenie: Anna Porębska
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Kenneth Frampton

RAPPEL À L’ORDRE: THE CASE FOR THE TECTONIC

I have elected to address the issue of tectonic 
form for a number of reasons, not least of which 
is the current tendency to reduce architecture to 
scenography. This reaction arises in response to 
the universal triumph of Robert Venturi’s decorated 
shed; that all too prevalent syndrome in which shel-
ter is packaged like a giant commodity. Among the 
advantages of the scenographic approach is the fact 
that the results are eminently amortizable, with all 
the consequences that this entails for the future of 
the environment. We have in mind, of course, not 
the pleasing decay of nineteenth-century Romanti-
cism but the total destitution of commodity culture. 
Along with this sobering prospect goes the general 
dissolution of stable references in the late-modern 
world; the fact that the precepts governing almost 
every discourse, save for the seemingly autono-
mous realm of techno-science, have now become 
extremely tenuous. Much of this was already fore-
seen half a century ago by Hans Sedlmayr, when 
he wrote, in 1941:

The shift of man’s spiritual centre of gravity towards 
the inorganic, his feeling of his way into the inorganic 
world, may indeed legitimately be called a cosmic 
disturbance in the microcosm of man, who now begins 
to show a one-sided development of his faculties. At 
the other extreme there is a disturbance of macrocos-
mic relationships, a result of the especial favour and 
protection which the inorganic now enjoys – almost 
always at the expense, not to say ruin, of the organic. 
The raping and destruction of the earth, the nourisher 

of man, is an obvious example and one which in its 
turn reflects the distortion of the human microcosm 
from the spirituall [1].

Against this prospect of cultural degeneration, we 
may turn to certain rear-guard positions, in order to 
recover a basis from which to resist. Today we find 
ourselves in a similar position to that of the critic 
Clement Greenberg who, in his 1965 essay ‘Modern-
ist Painting’, attempted to reformulate a ground for 
painting in the following terms: 

Having been denied by the Enlightenment of all 
tasks they could take seriously, they [the arts] looked 
as though they were going to be assimilated to en-
tertainment pure and simple, and entertainment itself 
looked as though it was going to be assimilated, like 
religion, to therapy.

The arts could save themselves from this leveling 
down only by demonstrating that the kind of experi-
ence they provided was valuable in its own right, and 
not to be obtained from any other kind of activity [2].

If one poses the question as to what might be 
a comparable ground for architecture, then one must 
turn to a similar material base, namely that architec-
ture must of necessity be embodied in structural and 
constructional form. My present stress on the latter 
rather than the prerequisite of spatial enclosure, 
stems from an attempt to evaluate twentieth-century 
architecture in terms of continuity and inflection rather 
than in terms of originality as an end in itself.

In his 1980 essay ‘Avant-Garde and Continuity’, 
the Italian architect Giorgio Grassi had the following 

Owing to the generosity of Kenneth Frampton, noted theorist and and professor of architecture, we are hon-
ored to place one of his famous essays as an introduction year edition of Defining the Architectural Space 
– Durability and Fleetingness of architecture.



21

comment to make about the impact of avant-gardist 
art on architecture:

... as far as the vanguards of the Modern Movement 
are concerned, they invariably follow in the wake of 
the figurative arts Cubism, Supremalism, Neoplasti-
cism, etc., are all forms of investigation born and 
developed in the realm of the figurative arts, and only 
as a second thought carried over into architecture as 
well. It is actually pathetic to see the architects of that 
‘heroic’ period and the best among them, trying with 
difficulty to accommodate themselves to these ‘isms’; 
experimenting in a perplexed manner because of their 
fascination with the new doctrines, measuring them, 
only later to realize their ineffectuality... [3].

While it is disconcerting to have to recognize that 
there may well be a fundamental break between the 
figurative origins of abstract art and the construc-
tional basis of tectonic form, it is, at the same time, 
liberating to the extent that it affords a point from 
which to challenge spatial invention as an end in 
itself: a pressure to which modern architecture has 
been unduly subject. Rather than join in a recapitula-
tion of avant-gardist tropes or enter into historicist 
pastiche or into the superfluous proliferation of 
sculptural gestures – all of which have an arbitrary 
dimension to the degree that they are based in nei-
ther structure nor in construction – we may return 
instead to the structural unit as the irreducible es-
sence of architectural form.

Needless to say, we are not alluding here to 
mechanical revelation of construction but rather to 
a potentially poetic manifestation of structure in the 
original Greek sense of poesis as an act of making 
and revealing. While I am well aware of the conserva-
tive connotations that may be ascribed to Grassi’s 
polemic, his critical perceptions none the less cause 
us to question the very idea of the new, in a moment 
that oscillates between the cultivation of a resistant 
culture and a descent into value-free aestheticism. 

Perhaps the most balanced assessment of Grassi has 
been made by the Catalan critic lgnasi Solà Morales, 
when he wrote:

Architecture is posited as a craft, that is to say, as 
the practical application of established knowledge 
through rules of the different levels of intervention. 
Thus, no notion of architecture as problem-solving, 
as innovation, or as invention ex novo, is present in 
Grassi’s thinking, since he is interested in showing 
the permanent, the evident, and the given character 
of knowledge in the making of architecture.

…The work of Grassi is born of a reflection upon 
the essential resources of discipline, and it focuses 
upon specific media which determine not only aes-
thetic choices but also the ethical content of its cul-
tural contribution. Through these channels of ethical 
and political will, the concern of the Enlightenment... 
becomes enriched in its most critical tone. It is not 
solely the superiority of reason and the analysis of form 
which are indicated, but rather, the critical role (in the 
Kantian sense of the term) that is, the judgement of 
values, the very lack of which is felt in society today... 
In the sense that his architecture is a meta-language, 
a reflection on the contradictions of its own practice, 
his work acquires the appeal of something that is both 
frustrating and noble... [4].

The dictionary definition of the term ‘tectonic’ 
to mean ‘pertaining to building or construction in 
general; constructional, constructive used especially 
in reference to architecture and the kindred arts’, is 
a little reductive to the extent that we intend not only 
the structural component in se but also the formal am-
plification of its presence in relation to the assembly 
of which it is a part. From its conscious emergence 
in the middle of the nineteenth century with the writ-
ings of Karl Bötticher and Gottfried Semper, the term 
not only indicates a structural and material probity 
but also a poetics of construction, as this may be 
practised in architecture and the related arts.
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The Doric Order from Lafever's The Modern Builder’s Guide, 1983. According to Karl Bötticher’s theory the Kunstform is the fluting and the 
Kernform is the body of the column
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The beginnings of the Modern, dating back at least 
two centuries, and the much more recent advent of 
the Post-modern, are inextricably bound up with the 
ambiguities introduced into Western architecture by 
the primacy given to the scenographic in the evolu-
tion of the bourgeois world.

However, building remains essentially tectonic 
rather than scenographic in character and it may 
be argued that it is first and foremost an act of 
construction rather than a discourse predicated 
on the surface, volume and plan, to cite Le Cor-
busier’s ‘Three Reminders to Architects’. Thus one 
may assert that building is ontological rather than 
representational in character and that built form is 
a presence rather than something standing for an 
absence. In Martin Heidegger’s terminology we may 
think of it as a ‘thing’ rather than a ‘sign’. I have cho-
sen to engage with this theme because I believe it 
is necessary for architects to reposition themselves 
given that the predominant tendency today is to 
reduce all architectural expression to the status of 
commodity culture. In as much as such resistance 
has little chance of being widely accepted, a ‘rear-
guard’ posture would seem to be an appropriate 
stance to adopt rather than the dubious assumption 
that it is possible to continue with the perpetuation 
of avant-gardism. Despite its concern for structure, 
an emphasis on tectonic form does not necessarily 
favour either Constructivism or Deconstructivism. In 
this sense it is astylistic. Moreover it does not seek 
its legitimacy in science, literature or art.

Greek in origin, the term tectonic derives from the 
term tekton, signifying carpenter or builder. This in 
turn stems from the Sanskrit taksan, referring to the 
craft of carpentry and to the use of the axe. Remnants 
of a similar term can also be found in Vedic, where 
it refers to carpentry. In Greek it appears in Homer, 
where it again alludes to carpentry and to the art of 
construction in general. The poetic connotation of 

the term first appears in Sappho where the tekton, 
the carpenter, assumes the role of the poet. This 
meaning undergoes further evolution as the term 
passes from being something specific and physi-
cal, such as carpentry, to the more generic notion 
of construction and later to becoming an aspect of 
poetry. In Aristophanes we even find the idea that it 
is associated with machination and the creation of 
false things. This etymological evolution would sug-
gest a gradual passage from the ontological to the 
representational. Finally, the Latin term architectus 
derives from the Greek archi (a person of authority) 
and tekton (a craftsman or builder).

The earliest appearance of the term ‘tectonic’ in 
English dates from 1656 where it appears in a glos-
sary meaning ‘belonging to building’, and this is 
almost a century after the first English use of the term 
architect in 1563. In 1850 the German oriental scholar 
K. O. Muller was to define the term rather rudely, 
as ‘A series of arts which form and perfect vessels, 
implements, dwellings and places of assembly’. The 
term is first elaborated in a modern sense with Karl 
Bötticher’s The Tectonic of the Hellenes of 1843–52 
and with Gottfried Semper’s essay ‘The Four Ele-
ments of Architecture’ of the same year. It is further 
developed in Semper’s unfinished study, Style in the 
Technical and Tectonic Arts or Practical Aesthetic, 
published between 1863 and 1868.

The term ‘tectonic’ cannot be divorced from the 
technological, and it is this that gives it a certain 
ambivalence. In this regard it is possible to identify 
three distinct conditions: 1) the technological object, 
which arises directly out of meeting an instrumental 
need; 2) the scenographic object, which may be 
used equally to allude to an absent or hidden ele-
ment; and 3) the tectonic object, which appears in 
two modes. We may refer to these modes as the 
ontological and representational tectonic. The first 
involves a constructional element that is shaped so as 
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to emphasize its static role and cultural status. This is 
the tectonic as it appears in Bötticher’s interpretation 
of the Doric column. The second mode involves the 
representation of a constructional element which is 
present, but hidden. These two modes can be seen as 
paralleling the distinction that Semper made between 
the structural-technical and the structural-symbolic.

Aside from these distinctions, Semper was to di-
vide built form into two separate material procedures: 
into the tectonics of the frame, in which members of 
varying lengths are conjoined to encompass a spatial 
field; and the stereotomics of compressive mass that, 
while it may embody space, is constructed through 
the piling up of identical units (the term stereotom-
ics deriving from the Greek term for solid, stereos 
and cutting, -tomia). In the first case, the most com-
mon material throughout history has been wood or 
its textual equivalents such as bamboo, wattle and 
basketwork. In the second case, one of the most 
common materials has been brick, or the compressive 
equivalent of brick such as rock, stone or rammed 
earth and later, reinforced concrete. There have been 
significant exceptions to this division, particularly 
where, in the interest of permanence, stone has been 
cut, dressed and erected in such a way as to assume 
the form and function of a frame.

While these facts are so familiar as to hardly need 
repetition, we tend to be unaware of the ontological 
consequences of these differences; that is to say, of the 
way in which framework tends towards the aerial and 
the dematerialization of mass, whereas the mass form 
is telluric, embedding itself ever deeper into the earth. 
The one tends towards light and the other towards 
dark. These gravitational opposites, the immateriality 
of the frame and the materiality of the mass, may be 
said to symbolize the two cosmological opposites to 
which they aspire: the sky and the earth.

Despite our highly secularized techno-scientific 
age, these polarities still largely constitute the 

experiential limits of our lives. It is arguable that 
the practice of architecture is impoverished to the 
extent that we fail to recognize these transcultural 
values and the way in which they are latent in all 
structural form. Indeed, these forms may serve to 
remind us, after Heidegger, that inanimate objects 
may also evoke ‘being’, and that through this anal-
ogy to our own corpus, the body of a building may 
be perceived as though it were literally a physique. 
This brings us back to Semper’s privileging of the 
joint as the primordial tectonic element, as the 
fundamental nexus around which building comes 
into being, that is to say, comes to be articulated 
as a presence in itself.

Semper’s emphasis on the joint implies that fun-
damental syntactical transition may be expressed as 
one passes from the stereotomic base to the tectonic 
frame, and that such transitions constitute the very 
essence of architecture. They are the dominant con-
stituents whereby one culture of building differentiates 
itself from the next.

There is a spiritual value residing in the ‘thingness’ 
of the constructed object, so much so that the generic 
joint becomes a point of ontological condensation 
rather than a mere connection. The work of Carlo 
Scarpa would seem to exemplify this attribute.

The first volume of the fourth edition of Karl  
Bötticher’s Tektonik der Hellenen appeared in 1843, 
two years after Schinkel’s death in 1841. This pub-
lication was followed by three subsequent volumes 
which appeared at intervals over the next decade, 
the last appearing in 1852, the year of Semper’s 
‘Four Elements of Architecture’. Bötticher elaborated 
the concept of the tectonic in a number of signifi-
cant ways. At one level he envisaged a conceptual 
juncture, which came into being through the ap-
propriate interlocking of constructional elements. 
Simultaneously articulated and integrated, these 
conjunctions were seen as constituting the body-
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form, the Körperbilden of the building that not only 
guaranteed its material finish, but also enabled this 
function to be recognized as a symbolic form. At 
another level, Bötticher distinguished between the 
Kernform or nucleus and the Kunstform or decora-
tive cladding, the latter having the purpose of rep-
resenting and symbolizing the institutional status 
of the work. According to Bötticher, this shell or 
revetment had to be capable of revealing the in-
ner essence of the tectonic nucleus. At the same 
time Bötticher insisted that one must always try to 
distinguish between the indispensable structural form 
and its enrichment, irrespective of whether the latter 
is merely the shaping of the technical elements – as 
in the case of the Doric column, or the cladding of 
its basic form with revetment. Semper will later adapt 
this notion of Kunstform to the idea of Bekleidung, 
that is to say, to the concept of literally ‘dressing’ the 
fabric of a structure.

Bötticher was greatly influenced by the philoso-
pher Josef von Schelling’s view that architecture 
transcends the mere pragmatism of building by virtue 
of assuming symbolic significance. For Schelling 
and Bötticher alike, the inorganic had no symbolic 
meaning, hence structural form could only acquire 
symbolic value by virtue of its capacity to engen-
der analogies between tectonic and organic form. 
However, any kind of direct imitation of natural form 
was to be avoided since both men held the view 
that architecture was an imitative art only in so far 
as it imitated itself. This view tends to corroborate 
Grassi’s contention that architecture has always 
been distanced from the figurative arts, even if its 
form can be seen as paralleling nature. In this ca-
pacity architecture simultaneously serves both as 
a metaphor of, and as a foil to, the naturally organic. 
In tracing this thought retrospectively, one may cite 
Semper’s ‘Theory of Formal Beauty’ of 1856 in which 
he no longer grouped architecture with painting and 

sculpture as a plastic art, but with dance and music 
as a cosmic art, as an ontological world-making 
art rather than as representational form. Semper 
regarded such arts as paramount not only because 
they were symbolic but also because they embodied 
man’s underlying erotic-ludic urge to strike a beat, 
to string a necklace, to weave a pattern, and thus 
to decorate according to rhythmic law.

Semper’s ‘Four Elements of Architecture’ brings 
the discussion full circle in as much as Semper added 
a specific anthropological dimension to the idea of 
tectonic form. Semper’s theoretical schema constitutes 
a fundamental break with the 400-year-old humanist 
formula of utilitas, firmitas, venustas that first served as 
the intentional triad of Roman architecture and then 
as the underpinning of post-Vitruvian architectural 
theory. Semper’s radical reformulation stemmed from 
his seeing a model of a Caribbean hut in the Great 
Exhibition of 1851. The empirical reality of this simple 
shelter caused Semper to reject Laugier’s primitive 
hut, adduced in 1753 as the primordial form of shelter 
with which to substantiate the pedimented paradigm 
of Neoclassical architecture. Semper’s ‘four elements’ 
countermanded this hypothetical assumption and as-
serted instead an anthropological construct compris-
ing: 1) a hearth, 2) an earthwork, 3) a framework and 
a roof, and 4) an enclosing membrane. While Semper’s 
elemental model repudiated Neoclassical authority 
it none the less gave primacy to the frame over the 
load-bearing mass. At the same time, Semper’s four-
part thesis recognized the primary importance of the 
earthwork, that is to say, of a telluric mass that serves 
in one way or another to anchor the frame or the wall, 
or Mauer, into the site. 

This marking, shaping and preparing of ground 
by means of an earthwork had a number of theo-
retical ramifications. On the one hand, it isolated 
the enclosing membrane as a differentiating act, 
so that the textual could be literally identified with 
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1. Gottfried Semper, drawing of a Caribbean hut exemplifying the „four elements”: structure and roof, podium, hearth, and infill wall, 1851
2. Hendric Petrus Berlage, Stock Exchange, Amsterdam, 1897–1904, cross-section
3. Reconstruction of a typical medieval Town from Karl Gruber’s Die Gestalt der Dutscher Stadt, 1937. The image shows the difference between 
the heavyweight monument al architecture and the lightweight residential fabric

1

2

3
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the proto-linguistic nature of textile production that 
Semper regarded as the basis of all civilization. On 
the other hand, as Rosemary Bletter has pointed out, 
by stressing the earthwork as the fundamental basic 
form, Semper gave symbolic import to a non-spatial 
element, namely, the hearth, which was invariably an 
inseparable part of the earthwork. The term ‘breaking 
ground’ and the metaphorical use of the word ‘foun-
dation’ are both obviously related to the primacy of 
the earthwork and the hearth.

In more ways that one Semper grounded his the-
ory of architecture in a phenomenal element having 
strong social and spiritual connotations. For Semper 
the hearth’s origin was linked to that of the altar, and 
as such it was the spiritual nexus of architectural form. 
The hearth bears within itself connotations in this re-
gard. It derives from the Latin verb aedificare which 
in its turn is the origin of the English word edifice, 
meaning literally ‘to make a hearth’. The latent insti-
tutional connotations of both hearth and edifice are 
further suggested by the verb to edify, which means 
to educate, strengthen and instruct.

Influenced by the linguistic and anthropological 
insights of his age, Semper was concerned with the 
etymology of building. Thus he distinguished the 
massivity of a fortified stone wall, as indicated by the 
term Mauer, from the light frame and in-fill – wattle and 
daub, say – of medieval domestic building, for which 
the term Wand is used. This fundamental distinction 
has been nowhere more graphically expressed than 
in Karl Gruber’s reconstruction of a medieval German 
town. Both Mauer and Wand reduce to the word ‘wall’ 
in English, but the latter in German is related to the 
word for dress, Gewand, and to the term Winden, which 
means to embroider. In accordance with the primacy 
that he gave to textiles, Semper maintained that the 
earliest basic structural artefact was the knot, which 
predominates in nomadic building form – especially 
in the Bedouin tent and its textile interior. There are 

etymological connotations residing here of which 
Semper was fully aware, above all, the connection 
between knot and joint, the former being in German 
die Knoten and the latter die Verbindung, which may 
be literally translated as ‘the binding’. All this evidence 
tends to support Semper’s contention that the ultimate 
constituent of the art of building is the joint.

The primacy that Semper accorded to the knot 
seems to be supported by Gunter Nitschke’s research 
into Japanese binding and unbinding rituals as set 
forth in his seminal essay ‘Shime’ of 1974 [5]. In Shinto 
culture these proto-tectonic binding rituals constitute 
agrarian renewal rites. They point at once to that close 
association between building, dwelling, cultivating and 
being that was remarked on by Martin Heidegger in 
his essay ‘Building, Dwelling, Thinking’ of 1954.

Semper’s distinction between tectonic and stere-
otomic returns us to theoretical arguments recently 
advanced by the Italian architect Vittorio Gregotti, 
who proposes that the marking of ground, rather than 
the primitive hut, is the primordial tectonic act. In his 
1983 address to the New York Architectural League, 
Gregotti stated:

...the worst enemy of modern architecture is the 
idea of space considered solely in terms of its eco-
nomic and technical exigencies indifferent to the idea 
of the site.

The built environment that surrounds us is, we 
believe, the physical representation of its history, and 
the way in which it has accumulated different levels 
of meaning to form the specific quality of the site, not 
just for what it appears to be, in perceptual terms, but 
for what it is in structural terms.

Geography is the description of how the signs of 
history have become forms, therefore the architectural 
project is charged with the task of revealing the es-
sence of the geo-environmental context through the 
transformation of form. The environment is therefore 
not a system in which to dissolve architecture. On 
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the contrary, it is the most important material from 
which to develop the project. Indeed, through the 
concept of the site and the principle of settlement, 
the environment becomes the essence of architectural 
production. From this vantage point, new principles 
and methods can be seen for design.

Principles and methods that give precedence to 
the siting in a specific area [sic]. This is an act of 
knowledge of the context that comes out of its ar-
chitectural modification [my emphasis]. The origin of 
architecture is not the primitive hut, the cave or the 
mythical Adam ’s House in Paradise’. Before trans-
forming a support into a column, a roof into a tym-
panum, before placing stone on stone, man placed 
a stone on the ground to recognize a site in the midst 
of an unknown universe, in order to take account of 
it and modify it. As with every act of assessment, this 
one required radical moves and apparent simplicity. 
From this point of view, there are only two important 
attitudes to the context. The tools of the first are mi-
mesis, organic imitation and the display of complexity. 
The tools of the second are the assessment of physi-
cal relations, formal definition and the interiorization 
of complexity [6].

With the tectonic in mind it is possible to posit a re-
vised account of the history of modern architecture, 
for when the entire trajectory is reinterpreted through 
the lens of techne certain patterns emerge and oth-
ers recede. Seen in this light a tectonic impulse may 
be traced across the century, uniting diverse works 
irrespective of their different origins. In this process 
well-known affinities are further reinforced, while 
others recede and hitherto unremarked connections 
emerge asserting the importance of criteria that lie be-
yond superficial stylistic differences. Thus for all their 
stylistic idiosyncrasies a very similar level of tectonic 
articulation patently links Hendrik Petrus Berlage’s 
Stock Exchange of 1897–1904 to Frank Lloyd Wright’s 
Larkin Building of 1904 and Herman Hertzberger’s 

Centraal Beheer office complex of 1968–72. In each 
instance there is a similar concatenation of span and 
support that amounts to a tectonic syntax in which 
gravitational force passes from purlin to truss, to pad 
stone, to corbel, to arch, to pier and abutment. The 
technical transfer of this load passes through a series 
of appropriately articulated transitions and joints. In 
each of these works the constructional articulation 
engenders the spatial subdivision and vice versa, and 
this same principle may be found in other works of this 
century possessing quite different stylistic aspirations. 
Thus we find a comparable concern for the revealed 
joint in the architecture of both Auguste Perret and 
Louis Kahn. In each instance the joint guarantees 
the probity and presence of the overall form while 
alluding to distinct different ideological and referen-
tial antecedents. Thus, where Perret looks back to 
the structurally rationalized classicism of the Greco-
Gothic ideal, dating back in France to the beginning 
of the eighteenth century, Kahn evokes a ‘timeless 
archaism’, at once technologically advanced but 
spiritually antique. 

The case can be made that the prime inspiration 
behind all this work stemmed as much from Eugene 
Viollet-le-Duc as from Semper, although clearly 
Wright’s conception of built form as a petrified fabric 
writ large, most evident in his textile block houses 
of the Twenties, derives directly from the cultural 
priority that Semper gave to textile production and 
to the knot as the primordial tectonic unit. It is argu-
able that Kahn was as much influenced by Wright as 
by the Franco–American Beaux-Arts line, stemming 
from Viollet-le-Duc and the Ecole des Beaux-Arts. 
This particular genealogy enables us to recognize 
the links tying Kahn’s Richards’ Laboratories of 1961 
back to Wright’s Larkin Building. In each instance 
there is a similar ‘tartan’, textile-like preoccupation 
with dividing the enclosed volume and its various 
appointments into servant and served spaces. 
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In addition to this there is a very similar concern for 
the expressive rendering of mechanical services as 
though they were of the same hierarchic importance 
as the structural frame. Thus the monumental brick 
ventilation shafts of the Richards’ Laboratories are 
anticipated, as it were, in the hollow, ducted, brick 
bastions that establish the four-square monumental 
corners of the Larkin Building. However dematerial-
ized, there is a comparable discrimination between 
servant and served spaces in Norman Foster’s 
Sainsbury Centre of 1978, combined with a similar 
penchant for the expressive potential of mechanical 
services. And here again we encounter further proof 
that the tectonic in the twentieth century cannot 
concern itself only with structural form.

Wright’s highly tectonic approach and the influ-
ence of this on the later phases of the Modern Move-
ment have been underestimated, for Wright is surely 
the primary influence behind such diverse European 
figures as Carlo Scarpa, Franco Albini, Leonardo 
Ricci, Gino Valle and Umberto Riva, to cite only the 
Italian Wrightian line. A similar Wrightian connection 
runs through Scandinavia and Spain, serving to con-
nect such diverse figures as Jørn Utzon, Javier Sáenz 
de Oíza and most recently Rafael Moneo, who as it 
happens was a pupil of both.

Something has to be said of the crucial role 
played by the joint in the work of Scarpa and to note 
the syntactically tectonic nature of this architecture. 
This dimension has been brilliantly characterized by 
Marco Frascari in his essay on the mutual reciprocity 
of ‘constructing’ and ‘construing’:

Technology is a strange word. It has always been 
difficult to define its semantic realm. Through the 
changes in meaning, at different times and in differ-
ent places, of the word ‘technology’ into its original 
components of techne and logos, it is possible to 
set up a mirror-like relationship between the techne 
of logos and the logos of techne. At the time of the 

Enlightenment the rhetorical techne of logos was 
replaced by the scientfic logos of techne. However, 
in Scarpa’s architecture this replacement did not take 
place. Technology is present with both the forms in 
a chiastic quality. Translating this chiastic presence 
into a language proper to architecture is like saying 
that there is no construction without a construing, and 
no construing without a construction [7]. 

Elsewhere Frascari writes of the irreducible impor-
tance of the joint not only for the work of Scarpa but 
for all tectonic endeavours. Thus we read in a further 
essay entitled ‘The Tell-the-Tale Detail’:

Architecture is an art because it is interested not 
only in the original need for shelter but also in putting 
together spaces and materials, in the meaningful man-
ner. This occurs through formal and actual joints. The 
joint, that is the fertile detail, is the place where both 
the construction and the construing of architecture 
takes place. Furthermore, it is useful to complete our 
understanding of this essential role of the joint as 
the place of the process of signification to recall that  
the meaning of the original Indo-European root of the 
word art is joint... [8].

If the work of Scarpa assumes paramount impor-
tance for stress on the joint, the seminal value of Ut-
zon’s contribution to the evolution of modern tectonic 
form resides in his reinterpretation of Semper’s ‘four 
elements’. This is particularly evident in all his ‘pago-
da/podium’ pieces, which invariably break down into 
the earthwork and the surrogate hearth, embodied in 
the podium, and into the roof and the textile-like in-fill, 
to be found in the form of the ‘pagoda’ – irrespective 
of whether this crowning roof element comprises 
a shell vault or a folded slab (as in the Sydney Opera 
House of 1973 and the Bagsvaerd Church of 1976). 
It says something for Moneo’s apprenticeship under 
Utzon that a similar articulation of earth – work and 
roof is evident in his Roman archaeological museum 
completed in Merida, Spain in 1986.
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Shime-nawa, traditional apotropaic Shinto signs in bound rice straw and paper.
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As we have already indicated, the tectonic lies 
suspended between a series of opposites, above 
all between the ontological and the representational. 
However, other dialogical conditions are involved in 
the articulation of tectonic form, particularly the con-
trast between the culture of the heavy-stereotomics, 
and the culture of the light-tectonics. The first implies 
load-bearing masonry and tends towards the earth 
and opacity. The second implies the dematerialized 
A-frame and tends towards the sky and translucence. 
At one end of this scale we have Semper’s earthwork 
reduced in primordial times, as Gregotti reminds us, to 
the marking of ground. At the other end we have the 
ethereal, dematerialized aspirations of Joseph Paxton’s 
Crystal Palace, that which Le Corbusier once described 
as the victory of light over gravity. Since few works 
are absolutely the one thing or the other, it can be 
claimed that the poetics of construction arise, in part, 
out of the inflection and positionings of the tectonic 
object. Thus the earthwork extends itself upwards to 
become an arch or a vault, or alternatively withdraws 
first to become the cross-wall support for a simple light-
weight span and then to become a podium, elevated 
from the earth, on which an entire framework takes 
its anchorage. Other contrasts serve to articulate this 
dialogical movement further – such as smooth versus 
rough at the level of material (see Adrian Stokes’s study 
Smooth and Rough, 1951), or dark versus light at the 
level of illumination. Finally, something has to be said 
about the signification of the ‘break’ or the ‘dis-joint’ 
as opposed to the signification of the joint. I am allud-
ing to that point at which things break against each 
other rather than connect: that significant fulcrum at 
which one system, surface or material abruptly ends 
to give way to another. Meaning may be thus encoded 
through the interplay between ‘joint’ and ‘break’, and 
in this regard rupture may have just as much mean-
ing as connection. Such considerations sensitize the 
architecture to the semantic risks that attend all forms 

of articulation, ranging from the over-articulation of 
joints to the under-articulation of form.

Postscript: tectonic form and critical culture
As Sigfried Giedion was to remark in the intro-

duction to his two-volume study The Eternal Present 
(1962), among the deeper impulses of modern culture 
in the first half of this century was a ‘transavantgardist’ 
desire to return to the timelessness of a pre-historic 
past; to recover in a literal sense some dimension 
of an eternal present, lying outside the nightmare 
of history and beyond the processal compulsions 
of instrumental progress. This drive insinuates itself 
again today as a potential ground from which to resist 
the commodification of culture. Within architecture 
the tectonic suggests itself as a mythical category 
with which to acquire entry to an anti-processal world 
wherein the ‘presencing’ of things will once again 
facilitate the appearance and experience of men. 
Beyond the aporias of history and progress and 
outside the reactionary closures of historicism and 
the neo-avant-garde lies the potential for a marginal 
counter-history. This is the primeval history of the 
logos to which Vico addressed himself, in his Nuova 
Scienza, in an attempt to adduce the poetic logic of 
the institution [9]. It is a mark of the radical nature  
of Vico’s thought that he insisted that knowledge is 
not just the province of objective fact but also a con-
sequence of the subjective, ‘collective’ elaboration of 
archetypal myth, that is to say, an assembly of those 
existential symbolic truths residing in the human expe-
rience. The critical myth of the tectonic joint points to 
just this timeless, time-bound moment, excised from 
the continuity of time.

This chapter of Labour, work and architecture: 
collected essays on architecture and design was 
first published in Architectural Design, vol. 60, no. 
3–4/1990, pp. 19–25.
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Impulsy, które wyzwalały kolejne przeobrażenia, 
doprowadzając do uformowania nowego trendu, stylu 
i okresu w architekturze wynikały z przewartościowań, 
którym podlegał jeden z komponentów Triady Witru-
wiańskiej. Rosnące wymagania ewoluujących funkcji, 
przyczyny sprawczej powstania każdego obiektu ar-
chitektury, pociągały za sobą rozwiązania konstruk-
cyjne podążające za tymi wymaganiami, co wpływało 
na przewartościowania estetyczne. Nie zawsze miała 
miejsce taka właśnie kolejność zmian. Dostosowanie 
funkcji do nowych potrzeb było realizowane w dwo-
jaki sposób: adaptacji starych, utrwalonych tradycją 
rozwiązań i pojawiania się obiektów nowego typu. 
Ograniczeniami na jakie napotykano były możliwości 
techniczne epok, a wartością zmienną obowiązujące  
kanony estetyczne [1]. Obszar interakcji trzech oma-
wianych czynników to strefa, w której dokonywały się 
kolejne modyfikacje. To był i jest obszar działań awan-
gardy i wynalazców – niezależnie od epoki i miejsca. 

Poniższy przegląd z konieczności ma miał charak-
ter europocentryczny i ogranicza się do cech budow-
li powstających u źródeł każdego z nurtów. Zdaniem 

autorki analiza tych elementów najlepiej opisuje po-
jawianie się nowych zjawisk w rozwoju architektury.

W okresie rozkwitu w V w. p.n.e. architekci Staro-
żytnej Grecji stworzyli monumentalne budowle o jed-
nolitym typie konstrukcji i podobnym kanonie este-
tycznym. Powiększanie skali i poszerzanie funkcji 
budowli odbywało się przez powielanie układów ko-
lumn, belek i ścian. Wachlarz budowli reprezentacyj-
nych w mieście greckim był niewielki i rozwiązanie 
takie wystarczało, a w różnych kręgach starożytnej 
Grecji powstały trzy rozwiązania estetyczne: porząd-
ki. Forma budowli była wynikiem zastosowanej kon-
strukcji dopracowanej zgodnie z ówczesnym poczu-
ciem piękna i dostosowanej do potrzeb społeczno-
ści. W następnych wiekach architektura starożytnej 
Grecji stawała się elementem ważnym – ale już tylko 
jako forma, a nie rozwiązanie integralne [2]. 

Grecy stworzyli spójną koncepcję budowli gdzie 
konstrukcja i forma, obie nowe przez swoją geometry-
zację, w wystarczającym stopniu zaspokajały funkcjo-
nalne potrzeby społeczności dla których były wzno-
szone. Stworzony został kanon estetyczny.

Teresa Bardzińska-Boneneberg*

* Bardzińska-Boneneberg Teresa, dr hab. inż. arch., prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut  
Architektury i Planowania Przestrzennego.

KONTYNUACJA I NOWATORSTWO W ARCHITEKTURZE  
EUROPEJSKIEJ – HISTORIA ZMIAN

Praca podsumowuje badania nad związkami pomiędzy funkcją konstrukcją i formą w kolejnych okresach 
rozwoju architektury w Europie. Na tle zewnętrznych uwarunkowań od czasów starożytnych do współcze-
snych przedstawia kierunki przekształceń i zmiany wzajemnych relacji komponentów triady witruwiańskiej. 

Słowa kluczowe: okresy rozwoju architektury, nowe rozwiązania, funkcja, konstrukcja,  
forma, dostosowanie, przekształcenie, przenikanie
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W starożytnym Rzymie i Imperium Rzymskim 
osiągnięcia konstrukcyjne, nowe materiały i tech-
nologie spowodowały, że dla rozszerzonego spek-
trum funkcji, rezultatu politycznej i administra- 
cyjnej potęgi, mogły powstać budowle odpowia- 
dające zróżnicowanym potrzebom. Trwanie form 
i motywów greckiej świątyni, najczęściej w postaci 
kolumnad i kamiennego wystroju budowli stworzo-
nych przez Imperium jest jedynym rekwizytem kon-
tynuacji greckiej tradycji w zmienionej już postaci. 
Wiodącymi elementami rozwoju rzymskiej architek-
tury są oryginalne osiągnięcia konstrukcyjne i roz-
wiązania funkcjonalne, przy kontynuacji koncepcji 
estetycznych architektury greckiej [3]. 

Nowatorstwo konstrukcji rzymskiej odpowiada  
zupełnie nowym funkcjom budowli o niespotykanej 
dotąd skali, podczas gdy zasady ich wystroju są za-
pożyczone z architektury starożytnej Grecji i ulegają 
uproszczeniom.

W okresie wczesnochrześcijańskim nastąpiło prze-
niesienie centrów religii i administracji cesarstwa poza 
Rzym, na teren Azji Mniejszej i ówczesnej Palestyny, 
co zaowocowało jej wieloma nurtami rozwoju i wpły-
wem architektury i sztuki Wschodu. Na terenie Włoch 
zubożenie fundatorów w kręgu rawenneńskim spowo-
dowało zmniejszenie skali założeń i znanych z Rzy-
mu rozwiązań konstrukcyjnych, zawężenie wachlarza 
funkcji i bogaty wystrój wnętrza [4]. Motywy rzymskie 
współwystępowały ze wschodnią szkliwioną mozai-
ką i arabską konwencją stosowania ornamentów. Nie 
bez znaczenia był wpływ plemion barbarzyńskich.

Na wschód od Bosforu architektura sakralna osią-
gnęła nieporównywalnie wyższy poziom konstrukcji 
(Hagia Sofia) ulegała silnym wschodnim wpływom. 

W kręgu europejskim okres wczesnochrześcijań-
ski eksploatuje istniejące rozwiązania konstrukcyjne, 
następuje zawężenie gamy funkcji budowli reprezen-
tacyjnych w stosunku do okresu rzymskiego, a nowe 
rozwiązania estetyczne kształtują się pod wpływem ar-

chitektury wschodniej i tradycji budowlanej plemion 
barbarzyńskich.

Czas przełomu widoczny jest w architekturze ro-
mańskiej, formującej się na dawnych terenach pro-
wincji Imperium Rzymskiego – nastąpiło przerwa-
nie ciągłości tradycji rzymskiej i stworzenie nowej 
jakości. Zmiany społeczne po rozpadzie imperium  
pociągnęły za sobą zawężenie potrzeb i tworzenie 
nowych warsztatów budowlanych. Kształtowanie się  
nowej siły, Kościoła, spowodowało, że na użytek świą-
tyń i klasztorów, a także warowni, zamków i nielicz-
nych budynków użyteczności publicznej stosowano 
zapomniane typy konstrukcji: kolebę, sklepienie krzy-
żowe oraz układ bazylikowy budowli. Obszar dawne-
go Imperium stał się swoistym laboratorium rozwią-
zań sklepień i układów konstrukcyjnych kamiennych 
świątyń. Addytywność brył i separatyzm, rytm i sy-
metria wnętrz podkreślają kluczową rolę konstrukcji 
i definiują funkcję, która była rozwinięciem koncepcji  
bazyliki wczesnochrześcijańskiej, wzbogaconej 
o nowe elementy. Ornament o treściach dydaktycz-
nych skupiony był w miejscach widocznych dla lu-
dzi, wzorowano go na rzymskim [5]. 

W konstrukcjach romańskich zawarte są nowator-
skie poszukiwania modularnych konstrukcji niezbęd-
nych do tworzenia zhierarchizowanej funkcji. Dotyczy 
to zarówno budownictwa sakralnego jak świeckiego. 
Forma budowli odpowiada potrzebie przynależności 
i bezpieczeństwa, a detal wynika z rzymskiej tradycji.

Nowatorstwo konstrukcji gotyku wynikało przede 
wszystkim z rozwiązań sklepień, które na terenie Fran-
cji, ewoluując od form romańskich osiągały coraz 
większe rozpiętości i strzelistość za sprawą szkiele-
towej kamiennej konstrukcji [6]. Mistycyzm epoki le-
żał u podstaw poszukiwań konstrukcyjnych i wpłynął 
na kształt estetycznego kanonu świetlistej, gotyckiej 
świątyni. Nowa konstrukcja otworzyła niespotykane 
możliwości estetyczne i swobodę aranżacji rzutów [7]. 
Widać wyraźną fascynację średniowiecznych twór-
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ców nowymi formami narzuconymi przez konstrukcję 
i podążanie za jej stylistyką – bogactwo form i jedno-
rodność gotyckiego detalu. Koncepcja architektury  
sakralnej została twórczo wykorzystana w licznych 
budowlach świeckich tamtego okresu. 

Gotycka konstrukcja jest rozwiązaniem nowym, jej 
ogromna elastyczność inspirowała formę brył budow-
li a także bogaty ornament. Wachlarz funkcji budowli 
ulegał stopniowemu rozszerzeniu.

W epoce renesansu, wskutek przemian społecz-
nych, wyodrębnił się i umocnił się mecenat świec-
ki. Życie codzienne wymagało oprawy, wzorce an-
tyczne które przyjęto, cechowały geometryczne  
zależności, ornament inspirowany był sztuką an-
tyczną. Architekci okresu renesansu nie stworzyli 
przełomowych konstrukcji. W kościołach, pałacach  
i budowlach municypalnych umiejętnie stosowa-
li znane już rozwiązania, operując nimi w sposób 
umożliwiający funkcjonalną dywersyfikację i tworze-
nie budowli dla nowych potrzeb [8]. 

Szeroki wachlarz nowych funkcji przede wszystkim 
świeckich eksplorował rzymskie rozwiązania konstruk-
cyjne. Forma budowli twórczo nawiązywała do antyku 
przez proporcje, rytmy i symetrię, podobnie jak styli-
zowany ornament.

Barok w katolickiej Europie był twórczą kontynu-
acją osiągnięć Renesansu. Stabilizacja państw, roz-
wój monarchii i ukształtowana hierarchia społeczna 
sprzyjały rozwojowi architektury: wznoszono budyn-
ki miejskie i prywatne służące kulturze, rozrywce, na-
uce, zdrowiu. Akcent położony został na piękno ro-
zumiane jako bogactwo, ekspresja i ruch. Bogactwo 
formy stało się podstawową wytyczną tego okresu, 
monumentalizację uzyskiwano przez zwiększoną ska-
lę, zwielokrotnienie form artykulacji, grę światła i cie-
nia i wykorzystywanie złudzeń optycznych, a także 
przez zaskakujące rozwiązania estetyczne [9]. Wzglę-
dy natury politycznej i religijnej spowodowały podział 
Europy i dwutorowość rozwoju architektury. 

Dywersyfikacja funkcji budowli, które osiągają 
znaczne rozmiary. Nowa estetyka; bogactwo wystro-
ju, multiplikacja ornamentu opartego o renesansowy. 
Forma budowli odpowiada potrzebie monumentali-
zmu charakterystycznego dla epoki. Rozwiązania kon-
strukcyjne są rozwinięciem osiągnięć renesansowych. 

Architekci klasycyzmu wskutek splotu wydarzeń 
w świecie nauki, polityki, gospodarki i kultury zwró-
cili się ku architekturze antycznej przekładając na ję-
zyk konstrukcji XVIII i XIX wieku podstawowe wytycz-
ne monumentalnej architektury: rytm, symetrię i or-
nament. Funkcje budowli ulegały dalszej dywersyfi-
kacji. Budowle inżynierskie wyznaczały jednak nowe 
standardy funkcjonalne i estetyczne. Konstrukcyjne 
osiągnięcia tego okresu są bardzo istotne: wprowa-
dzenie do budowli niewidocznego dla użytkowników 
żelaza i stosowanie pierwszych obliczeń konstrukcji 
stanowiły wstęp do przewrotu jaki się wkrótce doko-
nał [10]. Stosowanie tych materiałów przygotowa-
ło grunt pod przemianę jaka wkrótce dokonała się 
w całej architekturze. 

Dalszy rozwój potrzeb, przede wszystkim społecz-
ności miejskich, spowodował rozbudowę infrastruk-
tury społecznej i technicznej. Dwutorowość estetyki: 
dominowała konstrukcja tradycyjna kamuflowana for-
mami historycznymi a nowe rodzaje budowli wykorzy-
stywały jawnie możliwości techniki. 

Awangardowe budowle XIX wieku powstawały 
na tle historyzującej, eklektycznej, zabudowy miej-
skiej. Poszukiwania formalne wynikające przesytu 
powtarzającymi się rozwiązaniami w obliczu istot-
nych przemian doprowadziły do uformowania się 
nurtu secesji. Odkrycia naukowe i osiągnięcia tech-
niki przenikały na grunt sztuk pięknych i architektu-
ry. Zmiany gospodarcze, uprzemysłowienie, proble-
my społeczne zapoczątkowały poszukiwania tanich 
i masowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach 
co doprowadziło do coraz szerszego stosowania 
żelaza, stali i żelbetu na przełomie XIX i XX wieku. 
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Estetyka ukształtowana w kręgach awangardy arty-
stycznej niemal równolegle z nurtem Secesji, znala-
zła zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, 
odpowiadając ówczesnym potrzebom [11]. Odejście 
od ornamentu na rzecz naturalnej faktury materiału 
i od artykulacji na rzecz rytmu wynikającego z kon-
strukcji i funkcji stworzyło nową jakość estetyczną. 
Kształtowanie funkcji, wyzwolone z imperatywu sy-
metrii i projektowania elementarnego [12] pozwoli-
ło na swobodne formowanie brył budowli. Budow-
nictwo przemysłowe stało się w wielu przypadkach 
dziedziną eksperymentów formalnych i konstrukcyj-
nych, a funkcja, którą kształtował ciąg technologicz-
ny inspirowała rozwiązania z innych dziedzin archi-
tektury [13]. Po II wojnie światowej modernizm, także 
z przyczyn ekonomicznych, stał się obowiązującym 
nurtem w Europie i USA. Estetyka budowli stanowi-
ła kontynuację osiągnięć artystów-abstrakcjonistów 
z początków XX wieku a w obliczeniach konstrukcji 
wykorzystywano w pełni możliwości żelbetu i szkie-
letu stalowego. 

Modernizm to okres, w którym funkcja konstruk-
cja i forma, podobnie jak w starożytnej Grecji, stwo-
rzyły nową, spójną jakość i architekci-moderniści mo-
gli dostosowywać się do coraz bardziej wyspecjalizo-
wanych potrzeb funkcjonalnych. 

W Europie reakcja na jednorodność modernizmu 
rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych XX w. Po-
czątkowo postmoderniści, potem twórcy kolejnych 
kierunków eksperymentowali przede wszystkim for-
mą dzieła architektonicznego [14]. Przeciwnie niż 
w poprzednich okresach zmiany kulturowe spowodo-
wały otwarcie na nowość i niepowtarzalność co za-
owocowało niespotykaną dawniej mnogością tren-
dów w architekturze [15]. Rozwiązania konstrukcyj-
ne w tym okresie są doskonalone w oparciu o nowe 
materiały i technologie. 

Okres po modernizmie charakteryzuje różnorod-
ność form i wyrafinowanie konstrukcji. Funkcje, jakie 

zaspakaja architektura, nie uległy znacznym zmianom. 
Nowość stała się poszukiwana, epatowanie różnorod-
nością – modne.

Analizowane zmiany cechuje kilka prawidłowości. 
W zakresie ewolucji funkcji obserwować można ten-
dencję rozwojową. Jest charakterystyczne że w ra-
mach jednej kategorii (teatr, stadion, świątynia) wy-
łaniają się potrzeby dywersyfikujące te obiekty. Roz-
wój konstrukcji miał charakter skokowy, wynikający 
z przełomowych wynalazków bądź pojawienia się no-
wych materiałów i technologii. Doskonalenie każde-
go z historycznych systemów konstrukcyjnych pro-
wadziło do coraz większych i śmielszych rozwiązań, 
do granicy lęku o Firmitas. Dążenie do architektury 
„pięknej” odzwierciedlało przemiany kulturowe: po-
wracające interpretacje koncepcji estetycznych prze-
filtrowanych przez nowe możliwości techniczne.

Impulsy, które wyzwalały kolejne przeobrażenia 
doprowadzając do uformowania nowego trendu wy-
nikały z przewartościowań, którym podlegał jeden 
z komponentów Triady Witruwiańskiej pociągając za 
sobą zmiany w pozostałych. Dlatego poszukiwanie 
satysfakcjonujących rozwiązań estetycznych, kon-
strukcyjnych i odpowiedzi na potrzeby mecenasów, 
użytkowników i architektów w każdym z przedstawio-
nych okresów przebiegało inaczej. 

Konfiguracje elementów witruwiańskiej Triady, jako 
nośników stymulujących nowe rozwiązania były róż-
ne. Ich źródła to przede wszystkim przemiany cywi-
lizacyjne i rozwój możliwości technicznych. Dlatego 
miejsca, w których pojawiały się nowe rozwiązania 
konstrukcyjne, funkcjonalne i formalne były od sie-
bie odległe geograficznie i kulturowo. Ich podstawą 
było dostosowanie do lokalnych potrzeb.

W ostatnich dziesięcioleciach nie jesteśmy świad-
kami przełomowych rozwiązań z dziedziny konstruk-
cji, nie dokonał się skok wymagający tworzenia no-
wych rozwiązań funkcjonalnych dla nie występujących 
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poprzednio działań i procesów. Przegląd literatury fa-
chowej pokazuje, że nośnikiem nowości są przede 
wszystkim materiały dające dziełu oryginalną formę, 

często świadczącą o możliwościach programu kom-
puterowego.... Czy jesteśmy w trakcie nowego typu 
przewartościowania?
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Impulses which caused a series of transforma-
tions leading to the formation of a new trend, a new 
style and a new period in architecture resulted from 
the reevaluations of one of the components of the 
Vitruvian Triad. The rising requirements of evolving 
functions, the causative force in the creation of every 
architectural object, involved constructional solutions 
following these requirements which influenced es-
thetical reevaluations. Such a sequence of changes 
did not always take place. The adjustment of func-
tions to new needs was realized in two manners: 
the adaptation of old, traditional solutions and the 
appearance of a new type of objects. Their limitations 
were the technical possibilities of epochs, whereas 
their changeable values were the binding esthetical 
canons [1]. The area of the interaction of the three 
presented factors is the zone of modifications. It has 
been the area of the activeness of the vanguard and 
inventors regardless of an epoch or a place.

Out of necessity, the following survey is of  
Eurocentric character and is limited to the features 
of edifices which came into existence in the origin of 

each of the trends. According to the author, an ana-
lysis of these elements describes the appearance of 
new phenomena in the development of architecture 
in the best manner.

In the prime of the fifth century, the architects of 
ancient Greece created monumental edifices with 
a uniform type of construction and a similar esthetical 
canon. Increasing the scale and broadening the func-
tions of edifices was done by copying the layouts of 
columns, beams and walls. The array of smart edifices 
in a city was restrained so such a solution sufficed, 
while three esthetical solutions – orders appeared in 
various circles of ancient Greece. The form of edi-
fices resulted from the applied construction carefully 
prepared in accordance with the then idea of beauty 
and adjusted to the needs of a community. In the fol-
lowing centuries, the architecture of ancient Greece 
became an important element – only as a form, not 
as an integral solution [2].

The Greeks create a cohesive concept of edifices 
whose construction and form, both new and geome-
trized, satisfy the functional needs of the community 
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for which they were raised to a sufficient degree. An 
esthetical canon is created.

In ancient Rome and the Roman Empire, construc-
tional achievements, new materials and technologies 
made it possible to erect new edifices satisfying 
various needs for the widened range of functions 
– a result of the political and administrative power. 
The durability of the forms and motifs of a Greek 
temple, usually in the form of colonnades and the 
stone décor of edifices created by the Empire, is the 
only constituent of the continuation of Greek tradi-
tion in an altered shape. The leading elements of 
the development of Roman architecture are original 
constructional achievements and functional solutions 
with the continuation of the esthetical concepts of 
Greek architecture [3].

The innovativeness of Roman construction re-
sponds to the brand new functions of edifices on an 
unheard-of scale, while the principles of their décor 
are borrowed from the architecture of ancient Greece 
and simplified.

In the early Christian period, the religious and 
administrative centres of the Empire were moved 
outside Rome to Asia Minor and Palestine which gave 
birth to many trends in the development under the 
influence of Eastern architecture and art. In Italy, the 
pauperization of benefactors in the Ravenna circle 
limited the scale of layouts and Roman constructional 
solutions, the array of functions and the richness of 
interior decoration [4]. Roman motifs intermingled 
with Eastern glazed mosaic and the Arab convention 
of using ornaments. The impact of barbarian tribes 
did not pass unnoticed.

East of the Bosporus, sacral architecture attained 
an incomparably higher degree of construction 
(Hagia Sophia) and remained under strong Eastern 
influences.

In Europe, the early Christian period exploits 
the existing constructional solutions. The range of 

the functions of representative edifices is narrowed 
in comparison to the Roman period, whereas new 
esthetical solutions are shaped under the influence 
of Eastern architecture and the building tradition of 
barbarian tribes.

A breakthrough time could be seen in Roman-
esque architecture which was formed on the former 
grounds of the provinces of the Roman Empire – the 
continuity of Roman tradition was interrupted and 
a new quality was created. Social changes after the 
collapse of the Empire narrowed the needs and cre-
ated new building workshops. The formation of a new 
power – the Catholic Church – contributed to the 
application of some forgotten types of construction 
(the side, the groined vault and the basilica layout of 
edifices) for the purposes of temples and monaster-
ies as well as strongholds, castles and scarce public 
buildings. The area of the former Empire became 
a virtual laboratory for solving the vaults and con-
structional layouts of stone temples. Additive bodies 
and separatism, the rhythm and symmetry of interiors 
emphasize the key role of construction and define 
the function which developed the concept of an 
early Christian basilica enriched with new elements. 
Educational ornaments were exhibited and modelled 
after the Roman style [5].

Romanesque constructions include an innovative 
search for modular constructions necessary for the 
creation of hierarchized functions. It concerns both 
sacral and secular building. The form of edifices re-
sponds to the need for affiliation and safety, whereas 
detail results from the Roman tradition.

The innovativeness of the Gothic construction re-
sulted mostly from the solutions of vaults. In France, 
where they evolved from Romanesque forms, they 
were more and more extensive and steeple-shaped 
owing to the framework stone construction [6]. The 
mysticism of this epoch originated a constructional 
search and influenced the shape of the esthetical 
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canon of a luminous Gothic temple. The new construc-
tion opened unprecedented esthetical possibilities and 
the free arrangement of projections [7]. The medieval 
creators became fascinated with new forms imposed 
by the construction and followed its stylistics – the 
richness of forms and the uniformity of Gothic detail. 
The concept of sacral architecture was creatively used 
in numerous secular edifices of that period.

The Gothic construction is a new solution. Its 
flexibility inspires the form of the bodies of edifices 
as well as rich ornamentation. The array of functions 
is gradually extended.

In the Renaissance, the secular patronage was 
separated and strengthened as a result of social 
transformations. Everyday life required framing. The 
adopted ancient models were characterized by geo-
metrical dependences and ornamentation inspired by 
ancient art. The Renaissance architects did not create 
any breakthrough constructions. In churches, palaces 
and municipal edifices, they skillfully used some 
well-known solutions in a manner which facilitated 
functional diversification and the creation of edifices 
for new needs [8].

The wide array of new, mostly secular functions 
explores Roman constructional solutions. The form of 
edifices creatively refers to antiquity through propor-
tions, rhythms, symmetry and stylized ornamentation.

In Catholic Europe, baroque was a creative con-
tinuation of the achievements of the Renaissance. The 
stabilization of countries, the development of monar-
chies and the formed social hierarchy were condu-
cive to the development of architecture: municipal 
and private buildings serving culture, entertainment, 
education and health were raised. An emphasis was 
put on beauty understood as richness, expression 
and motion. The richness of a form became the el-
ementary guideline in that period. Monumentality was 
produced by an increased scale, the multiplication of 
the forms of articulation, a play of light and shade, 

optical illusions as well as surprising esthetical solu-
tions [9]. Political and religious considerations divided 
Europe and the development of architecture into two.

The diversification of the functions of increasingly 
large-scale edifices. New esthetics: the richness of 
décor, the multiplication of ornaments based on the 
Renaissance pattern. The form of edifices responds 
to the need for monumentality characteristic of this 
period. Constructional solutions develop the achieve-
ments of the Renaissance.

As a result of a concurrence of events in the 
world of science, politics, economy and culture, the 
architects of classicism turned to ancient architecture 
translating the elementary guidelines of monumen-
tal architecture into the language of the 18th-and 
19th-century construction: rhythm, symmetry and 
ornamentation. The functions of edifices were still 
diversified. However, engineering edifices indicated 
new functional and esthetical standards. The con-
structional achievements of that period were of high 
importance: the introduction of hidden iron in edifices 
and the use of the first constructional calculations 
made an introduction to the forthcoming revolu-
tion [10]. The application of these materials created 
favourable conditions for the transformation which 
was about to happen in the whole of architecture.

The further development of needs, mainly in urban 
communities, causes the extension of social and 
technical infrastructure. Double-track esthetics: tradi-
tional construction camouflaged with historical forms 
dominated, whereas new kinds of edifices openly 
used the potential of technology.

Vanguard 19th-century edifices rose against the 
background of historicizing, eclectic urban buildings. 
A formal search resulting from a surfeit of repeated 
solutions in the face of significant transformations led 
to the formation of Art Nouveau. Scientific discoveries 
and technological achievements filtered in the field 
of fine arts and architecture. Economic changes, in-
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dustrialization, social problems commenced a search 
for cheap and mass solutions in every domain which 
led to the increasingly wide use of iron, steel and 
reinforced concrete at the turn of the 19th century. 
Estheticism shaped by the artistic vanguard almost 
simultaneously with Art Nouveau was applied in 
housing in response to the needs [11]. Departing 
from ornamentation for the sake of the natural texture 
of a material and from articulation for the sake of 
a rhythm resulting from the construction and func-
tion led to a new esthetical quality. The formation of 
a function, free from the imperative of symmetry and 
elementary design [12], made it possible to form the 
bodies of edifices freely. In many cases, industrial 
construction became the ground for formal and con-
structional experimentation, while the function, which 
was shaped by the technological sequence, inspired 
solutions from other fields of architecture [13]. After 
World War II, modernism became the binding trend 
in Europe and the USA, also for economic reasons. 
The esthetics of edifices continued the abstractionists’ 
achievements from the early 20th century. The pos-
sibilities of reinforced concrete and steel framework 
were fully used in constructional calculations.

Modernism is a period when function, construc-
tion and form create a new, cohesive quality, similarly 
to ancient Greece. Modernists are more and more 
adjusted to the specialized needs of functionalism.

In Europe, a reaction to the uniformity of modern-
ism began in the 1970s. Postmodernists at first and 
then the creators of other trends experimented with 
the form of an architectural work [14]. Contrary to the 
previous periods, cultural changes caused openness 
to novelty and uniqueness which resulted in an un-
precedented multitude of trends in architecture [15]. 
Constructional solutions in that period were refined 
on the basis of new materials and technologies.

The period after modernism is characterized by 
a variety of forms and sophisticated constructions. 

Functions satisfied by architecture are practically un-
changed. Novelty is sought for, while shocking with 
diversity – fashionable.

The analyzed changes are characterized by sev-
eral regularities. Within the evolution of functions, we 
can observe a developmental tendency. Character-
istically, within one category (a theatre, a stadium, 
a temple), needs which diversify these objects spring 
up. The development of constructions was of step-
wise character resulting from some breakthrough 
inventions or the appearance of new materials and 
technologies. The refinement of each of the historical 
constructional systems led to larger and bolder solu-
tions as well as borderline anxiety about Firmitas. The 
pursuit of “beautiful” architecture reflected cultural 
transformations: returning interpretations of esthetical 
concepts filtered through new technical possibilities.

Impulses which caused a series of transformations 
leading to the formation of a new trend resulted from 
the reevaluations of one of the components of the 
Vitruvian Triad bringing about changes in the remain-
ing ones. Therefore a quest for satisfying esthetical 
and constructional solutions as well as a response to 
the patrons, users and architects’ needs in each of 
the presented periods proceeded in a different way.

Configurations of the elements of the Vitruvian 
Triad, as carriers stimulating new solutions, were 
different. Their main sources were the transforma-
tions of civilization and the development of technical 
possibilities. That is why places where new construc-
tional, functional and formal solutions sprang up were 
geographically and culturally remote. Their basis was 
adjustment to local needs.

In the previous decades, we did not witness any 
breakthrough solutions in the field of construction. No 
leap requiring the creation of functional solutions for 
new activities and processes took place. A survey of 
specialist literature shows that the carriers of novelty 
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are mostly materials fitting a work with an interesting 
form which often proves the possibilities of a com-

puter program… Are we in the middle of a new type 
of reevaluation?
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KOT SCHROEDINGERA I ANTYLOGIE WSPÓŁCZESNEJ  
ARCHITEKTURY 

W pojęciach trwania i przemijania wydają się tkwić przeciwieństwa współczesnej architektury, ale na jej polu 
intuicja nie jest dobrym przewodnikiem. To koegzystencja tych zjawisk buduje oblicze architektury, zwłasz-
cza w jej współczesnym wcieleniu. Praca stanowi przyczynek do dyskusji o zakresie naukowej analizy  
architektury – debaty oddzielonej od pozanaukowej krytyki. Rozważania skupiają się na wykorzystaniu trwa-
nia i przemijania do odkrywania cech szczególnych architektury jako dyscypliny naukowej.

Słowa kluczowe: architektura, teoria architektury, krytyka architektoniczna

Pytanie o trwanie i przemijanie jest wyjątkowo po-
jemnym wątkiem dyskursu o architekturze, odwołują-
cym się do antropicznych odniesień sugerujących, że 
wzorce manifestowania się architektury są niezwykle 
silnie związane z cyklem funkcjonowania człowieka, że 
absorbują wraz z jego kreacyjnym dotykiem także jego 
słabość, ulotność, niestałość. Jest to zarazem, jak są-
dzę, forma puenty istotnej w ostatnich latach koncep-
cji widzenia architektury jako obszaru ludzkiej aktyw-
ności, która inspirując się dziedzinami sztuki raczej, 
aniżeli sferami problemowymi pozwalającymi na więk-
szą dozę obiektywizacji czy oceny, powiązała proces 
formowania środowiska przestrzennego z potrzebą 
chwili, ze zrelatywizowaniem roli miejsca i przestrzeni. 
Dwa sposoby odczytywania przemijania w architektu-
rze konfrontują naturalny proces deterioracji material-
nego komponentu z procesem programowego odrzu-
cania stałych elementów ideowych. Ten pierwszy, obec-
ny od zawsze i zawsze interpretowany przez twórców 
jako ostateczne wyzwanie, był przez wieki czynnikiem 
inspirującym twórców, by podejmować próbę zmaga-
nia się z czasem, z jego niszczycielskimi możliwościa-

mi. Ten drugi z kolei jakże często przyjmuje postać 
działania pełnego hipokryzji, innym razem zaplanowa- 
nego braku kontroli, często w obu przypadkach nie  
potrafiąc uporać się z obecną tu od początku sprzecz-
nością, związaną z zastępowaniem jednej idei inną, 
koncepcji uznanych za zużyte z prozelityczną determi-
nacją by udowodnić, że zmienność może być poddana 
kontroli twórcy i może być trwałym nośnikiem wartości.

Dochodzę jednak do wniosku, że odpowiedź 
dotyczącą trwania i przemijania architektury musi  
sięgnąć dalej, pod warstwę teoretycznego nalotu zabu-
rzającego percepcję rzeczywistości architektonicznej, 
choć ze względu na usamodzielnienie się „architek-
tury poza architekturą”, grupy uczestników dyskursu  
architektonicznego, dla których idea jest cynicznym na-
rzędziem popularyzacji postaw odrzucających wszel-
ką odpowiedzialność za stawiane tezy, jej udzielenie 
może być niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe.

Każdy rok przynosi nowe próby spojrzenia, anali-
zy architektury jako dyscypliny, dzieł, twórczości, sa-
mych architektów. Można odnieść wrażenie, że skala 
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ingerencji aparatu diagnozującego stan architektury 
jest tak znacząca, że zaczyna konkurować z obserwo-
wanym obszarem, że przekształca się w suwerenną 
dyscyplinę próbującą zyskać kontrolę nad źródłem, 
z którego się wywodzi – nad architekturą realizowaną 
czynem. Naturalnie uzurpatorami nie są wcale i jedy-
nie krytycy, eksperci, bowiem projektanci zachłyśnięci 
możliwościami budowania narracji, mniej wymagają-
cymi i mniej skrępowanymi od schematów realizacji 
obiektów architektonicznych w realiach społecznych, 
kulturowych czy ekonomicznych, kontestują (intencjo-
nalnie lub nieświadomie) definicję dyscypliny. Zacie-
rają i tak nieostre granice, ale tym razem przesuwają 
je tak daleko, że problemem nie jest próba określe-
nia granic, tylko samej dystynktywności architektury.

Architektura wymaga od nas, jak mało która dys-
cyplina, godzenia pozornych sprzeczności, czyli po 
prostu odkrywania relacji przestrzennych, które po-
mimo, że tworzone przez człowieka, nie poddają się 
jego ścisłej kontroli. Pozornych sprzeczności, bo in-
tuicyjne postrzeganie logiki zależności i oddziały-
wań między obiektem architektury i otoczeniem sta-
wia trwanie i przemijanie w opozycji [1]. Niesłusznie.

Architektura zachęca nas i umożliwia nam sta-
wianie pytań fundamentalnych, a jednocześnie naj-
prostszych, pomimo ryzyka potraktowania tych kwe-
stii jako niewystarczająco naukowo umotywowanych. 
Ale jednocześnie nakłada zobowiązanie, by docie-
rać do sedna zachowując skromność i świadomość 
ograniczonego potencjału – wiedząc, że rola projek-
tanta nie daje mu możliwości pozyskania atrybutów 
demiurga, że jest jedynie katalizatorem zjawisk, zda-
rzeń, procesów, które dzieją się wokół niego i którym 
on może nadać zindywidualizowaną formę. W związ-
ku z tym odnoszę wrażenie, że wszelkie peregryna-
cje w obszar teorii architektury muszą z konieczno-
ści dociekać praw bez apriorycznych ukierunkowań 
i bez obciążenia dyskursem „estetycznym”, w którym 

nader często dominuje projekcja gustów, a nie pró-
ba obiektywizowanej oceny [2].

Jedynie opuszczając taksonomiczne wywody 
i dyskusje o tendencjach i stylistykach na boku, mo-
żemy, jak sądzę, spróbować zrozumieć superpozycje 
stanów architektury, w których równoległe znaczenia 
i współistniejące idee są pełnoprawne, bo nie mogą 
być przedmiotem zawłaszczenia przez kogokolwiek, 
z autorem włącznie. Kataliza wykorzystuje potencjał 
środowiska społeczno-kulturowego i przekształca go 
w tymczasowy agregat, pulsujący i poddający się dy-
namicznym zmianom nie ze względu na transforma-
cję światopoglądów, ocen, potrzeb społecznych, tylko 
całościowe modyfikacje otoczenia i samego obiektu, 
ale przede wszystkim także idei, wartości i znaczeń, 
jakie obiekt przenosi. Architekt może zatem podjąć 
próbę opanowania zaledwie wycinka tych oscylacji, 
wybrać aspekt egzystowania obiektu architektonicz-
nego, który w świetle dostępnych metod konstruowa-
nia rozwiązań projektowych daje się ocenić w kontek-
ście czasu i jego wpływu na obiekt, zawsze jednak 
musi się liczyć z nieprzewidywanym [3]. Czy planu-
je przyszłość? Nie, jedynie ją aproksymuje, by wpa-
sować projekt w niedefiniowalne realia czasu, który 
dopiero nadejdzie. Zwróćmy uwagę na fakt, że ta re-
lacja jest całkowicie uniezależniona od problemu ar-
chitektury tła czy pierwszego planu, od architektury 
zachowawczej czy eksperymentalnej, spektakular-
nej czy wernakularnej – te klasyfikacje nie mają żad-
nego znaczenia.

Forma jest jedynie narzędziem artykulacji struktu-
ry, a struktura zapisem, który udatnie lub nieudolnie 
syntezuje określony przekaz ideowy, niezależnie od 
woli projektanta. Forma jest symptomem, a nie przy-
czyną czy, co byłoby bardziej błędnym założeniem, 
celem architektury. Dyskusja o formie jest dyskusją 
o generatorze bodźców zmysłowych, a nie o tym, 
co staje się trwałym składnikiem środowiska. Mylą-
ce tropy łatwiej dostrzec, gdy sięgniemy po echa hi-
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storycznych form, powracające tu i ówdzie w posta-
ci niekiedy nieodróżnialnych kopii, o całkowicie od-
miennym znaczeniowym ładunku.

Trwanie architektury musi być rozpatrywane jako 
zjawisko ograniczone wolą człowieka i jego świado-
mością. W pewnym bowiem sensie architekt jest – jak 
to wyżej wspomniałem – jedynie katalizatorem reak-
cji wytworzonej przez napięcie pojawiające się mię-
dzy użytkującą dane siedlisko społecznością a kom-
ponentami wykreowanymi przez naturę. Dotyczy to 
w równym stopniu dzieł osadzonych w konkretnej rze-
czywistości, jak i dzieł wirtualnych, nie powiązanych, 
zdawałoby się, w żaden sposób z materialnym świa-
tem, ale zapożyczających odkryte w naturalnym śro-
dowisku reguły, choćby i tylko matematyczne. Prze-
mijanie musi być widziane jako proces immanentnie 
wpisany w istnienie, bo nawet zawarta w pielęgnowa-
nej pamięci dowolnej zbiorowości ekstensja architek-
tury zniszczonej, już nieistniejącej, znajdzie ostatecz-
nie swój kres. Wywołuje ono jednak dwie inne inte-
resujące konsekwencje. Pierwszą z nich jest nieusta-
jąca zmiana stanu, w jakim architektura się znajduje 
i jak jest odczytywana, co powoduje, że zanika nagle 
lub powoli jakiś jej aspekt. W ten sposób nawet, jeśli 
reszta pozostaje niezmodyfikowana, a piętno zużycia 
nie zostało jeszcze odciśnięte, i tak nie można już mó-
wić o nienaruszonym obiekcie. Zanik częściowy staje 
się zamknięciem bytu w określonym stanie, przekre-
śleniem możliwości zakonserwowania wymyślonego 
i być może upragnionego status quo. Drugim skutkiem 
jest uznanie i usankcjonowanie w sztucznym, cywili-
zacyjnym wytworze reguł koegzystencji charaktery-
stycznych dla wzorców dostrzeganych w przyrodzie. 
Ustępowanie pola, wymazywanie, nawet świadome 
zapominanie może być nie tylko negatywne – bywa, 
że jest jedynym sposobem radzenia sobie ze złożo-
nością, przez oczyszczenie, zresetowanie uwarunko-
wań panujących w danej lokalizacji [4]. Wówczas prze-

mijanie jest jak zapominanie u człowieka, to ostatnia 
możliwość ocalenia przed nadmiernym natłokiem in-
formacji, bodźców, wymagająca przefiltrowania i wyło-
wienia tego, co warte zachowania – choć nie zawsze 
udaje się to w odniesieniu do wszystkiego, co istotne.

Wydaje mi się, że jednym z możliwych sposo-
bów odczytywania architektury i znajdowania jej  
znaczenia jest rozważenie trzech problemów, któ-
re nazwałbym odpowiednio problemem deformacji 
pomiarem, problemem celowości oraz problemem  
absorpcji i koncyliacji.

Po pierwsze zatem rozumienie architektury musi 
obejmować kwestię uwzględnienia faktu, że semio-
tyczna interpretacja obiektu architektonicznego po- 
przedzająca jego powstanie i zakładająca a priori, że 
nasycenie znaczeniem zostanie uwieńczone sukce-
sem, wywołuje skutek w postaci takiej deformacji war-
tości architektonicznej, że efekt projektu nieuchronnie 
odbiega od założeń początkowych. Przypomina to fi-
zyczną zasadę nieoznaczoności, przeniesioną na grunt 
kulturowych i środowiskowych relacji. Problem po-
miaru można przezwyciężyć jedynie przez akceptację  
nieokreśloności – projekt jest jedynie przybliżeniem 
założeń, umowną autorską interpretacją prowokują-
cą zapisanie w obiekcie takich wartości, które mogą, 
ale nie muszą być zbliżone do zgodnych z intencjami  
architekta. Świadomość – na całe szczęście – nie-
zdolności do deterministycznego określenia sposobu 
funkcjonowania architektury staje się w ten sposób fun- 
damentem dla poszukiwań tych elementów progra-
mowania i projektowania architektury, dla których mo-
żemy uzyskać definicję lub przybliżyć się do takowej.

Po drugie problem celowości wskazuje na ko-
nieczność oczyszczenia procesu projektowania ale 
i analizy architektury ze składników tej analizy, któ-
re byłyby niemierzalne. Poszczególne kryteria, także 
te estetyczne, można tu swobodnie zastosować do 
weryfikacji stopnia określenia celowości działań ar-
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chitektonicznych, jednak pod warunkiem, że archi-
tekt będzie zdolny do zatrzymania ewaluacji projek-
tu w ramach danego kryterium, jeśli ewaluacja ta od-
dalać się będzie od obiektywizowanego układu od-
niesienia, to jest od takiego mechanizmu oceniania, 
który może ukazać walory projektu w sposób dający 
szansę na ocenę obiektywną, względnie z braku moż-
liwości takiej oceny, ocenę obiektywizowaną (relatywi- 
zowaną do zredefiniowanej interpretacji kryteriów). 
Celowość jest odzwierciedleniem potrzeby, wręcz 
obowiązku, by architekt w procesie poszukiwania roz-
strzygnięcia architektonicznego, względnie procesie 
oceny lub krytycznej analizy obiektu architektonicz-
nego, dociekał faktycznych sił sprawczych, motywa-
cji, czynników inicjujących, z uwzględnieniem inten-
cji, jakie przyświecały ich wywołaniu. 

Po trzecie problem absorpcji i koncyliacji jest wy-
razem zdolności do syntezy tego, co architekt planu-
je z tym, nad czym architekt nigdy nie jest w stanie 
uzyskać kontroli. Cele projektanta mogą nie być do 
końca koherentne z potencjałem środowiska i uwa-
runkowań rzeczywistych określających architekturę i, 
analogicznie, cele przyświecające analitykowi archi-
tektury mogą nie podążać za celami, jakie architek-
tura w rzeczywistości (zgodnie z pomysłem projek-
tanta lub wbrew jemu) realizuje. W obu przypadkach 
pryncypialna jest zdolność podmiotu (architekta czy 
analityka, badacza) do zaakceptowania uwarunko-
wań niekontrolowalnych i uczenia się z nich prawdy 
o dyscyplinie. Absorpcja tych uwarunkowań w pro-
cesie projektowania czy ewaluacji skutków projekto-
wania jest niezbędna i prowadzi do wynegocjowania 
postawy wobec problemu architektonicznego, która 

ma szansę uszanować naturalną dla architektury ko-
egzystencję trwania i przemijania. 

Pamiętny eksperyment myślowy Schroedingera 
kwestionującego ustalenia na polu nauk ścisłych po-
kazał, że nawet zręczny mechanizm reductio ad absur-
dum zastosowany z pobudek wydających się logicz-
nymi, uznający wydzielony układ odniesienia za układ 
wiodący (logika i oparta na doświadczeniu – w grun-
cie rzeczy – intuicja) nie mógł się ostać rzetelnym ob-
serwacjom, które potwierdziły wielostanowość bada-
nych komponentów materii. Kot okazał się być za-
równo martwy, jak i żywy równocześnie. Rozwiązanie 
nie leżało w wyborze racji, w dyskusji o preferencyj-
nym scenariuszu zdarzeń, lecz w zaakceptowaniu ob-
serwowanych zachowań obiektów, przyjęciu istnienia 
pozornych paradoksów i zdolności do poszukiwania 
tego, co odróżnia paradoks prawdziwy od pozornego.

Paradoksalnie poszukiwanie wzorców absolutnych 
w architekturze, kanonów estetycznych czy syste- 
mowych, często kończy się odnalezieniem zbioru  
zasad, które dowodzą niemożności wprowadzenia 
takowych wzorców i wbudowanej odporności dys-
cypliny na wszelkie przejawy determinizmu. Równie  
zadziwiające jest to, że prezentowane tu relatywi-
styczne (w ujęciu ścisłym) inspiracje czy też relaty-
wistyczne podłoże rzeczywistości sugerując obale-
nie zasad wprowadzają nową regułę pretendującą do 
miana powszechnej, dającej wejrzenie w relacje na-
turalnie występujące i zdarzające się w obrębie ba-
danej dyscypliny. Kot Schroedingera był nauczycie-
lem tych, którzy odważyli się potraktować go jako 
coś więcej aniżeli intelektualny żart.
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PRZYPISY

[1] Analogią do wskazanej tu myśli mogą być rozważania 
Massumiego o koegzystencji sfery realnej i abstrakcyjnej,
ich przenikania się w życiu, ale i w odniesieniu do architek-
tury (Massumi, 2005, 256). 
[2] Obserwacja ta zgadza się ze spostrzeżeniami Saun-
dersa odnośnie potrzeby zmiany jakości kryteriów i zasad 

formułowania krytyki architektonicznej (Saunders, 2007, 
146–147).
[3] Por. Barełkowski (2010, 239).
[4] Por. rozważanie Battle’a i McCarthy’ego na temat cykli 
funkcjonowania miast i ich zdolnością do trwania w struk-
turze procesu podtrzymywanego (Battle i McCarthy, 2001, 
73–75 i 88–95).
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SCHROEDINGER’S CAT AND ANTILOGIES  
OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE

The notions of permanence and transience seem to appoint the antilogies of contemporary architecture, 
but herein the intuition is an inappropriate guide. The coexistence of these phenomena creates the face of 
architecture, especially in its modern incarnation. The article is a contribution to the discourse on the area 
of scientific analysis of the architecture – the debate to be separated from the extra-scientific criticism. Con-
siderations focus on the use of permanence and transience to explore the specific features of architecture 
as a scientific discipline.

Keywords: architecture, theory of architecture, architectural criticism

The question of durability and fleetingness is an 
umbrella term in a discourse on architecture with 
anthropic references suggesting that the models of 
architectural manifestation are bound with man’s 
functioning cycle, that they absorb his creative touch 
as well as his weakness, elusiveness, instability. In 
my opinion, it is also a form of the point of a recent, 
significant concept of perceiving architecture as the 
area of human activity which – being inspired by the 
disciplines of art rather than problem spheres allowing 
a bigger dose of objectivization or evaluation – com-
bined the process of forming a spatial environment 
with an expediency, with the relativized role of a place 
and a space. Two manners of interpreting the fleeitng-
ness of architecture confront the natural process of 
the deterioration of a material component with the 
process of the programmatic rejection of permanent 
ideological elements. The former, present for ages 
and interpreted by creators as the ultimate challenge, 
has been the factor which inspired them to attempt 
to struggle against time and its destructive potential. 
The latter often appears as a hypocritical action or 

a planned lack of control which both cannot cope with 
an eternal contradiction related to exchanging one 
idea for another, concepts regarded as exploited with 
proselytic determination to prove that changeability 
can be controlled by a creator and act as a durable 
carrier of values.

However, I conclude that an answer concerning 
the durability and fleetingness of architecture must 
reach farther, under the layer of a theoretical coating 
which distorts the perception of architectural reality 
even though – considering the self-independence of 
“architecture beyond architecture”, a group of partici-
pants in this architectural discourse for whom an idea 
is a cynical tool for popularizing attitudes that reject 
any responsibility for the proposed theses – provid-
ing it may be extremely difficult if it is possible at all.

Every year brings new outlooks, new analyses 
of architecture as a discipline, of works, creative 
activities, architects themselves. We may have the 
impression that the scale of the integration of the 
apparatus diagnosing the condition of architecture 
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is so important that it begins to compete against 
an observed area, that it is transformed into an 
independent discipline trying to take control over 
its source – over architecture implemented with 
a deed. Naturally, the usurpers are not only critics 
or experts because designers – revelling in the pos-
sibilities of building narrations, less demanding and 
less hampered than the schematics of implementing 
architectonic objects in social, cultural or economic 
reality – contest (intentionally or unconsciously) the 
definition of this discipline. They blot out the thin 
borders and shift them so far that the problem is 
not an attempt to define the borders but the very 
distinctiveness of architecture.

Like no other discipline, architecture requires us 
to reconcile apparent contradictions – to discover 
spatial relations which cannot be strictly controlled 
by man even though he creates them. The intuitive 
perception of the logic of dependences and impacts 
between an architectonic object and its surroundings 
opposes durability to fleetingness [1]. It is not right.

Architecture encourages and enables us to 
ask fundamental as well as the simplest questions 
in spite of the risk of treating these questions as 
insufficiently motivated from the scientific point of 
view. It also obliges us to find the crux of the mat-
ter preserving the plainness and awareness of the 
limited potential – knowing that the role of a designer 
does not give enable him to gain a demiurge’s at-
tributes, that he is just a catalyst of phenomena, 
events, processes which happen around him and 
can give them an individualized form. I get the feel-
ing that all peregrinations into the area of the theory 
of architecture must, out of necessity, seek out the 
laws without any a priori directions or an “esthetical” 
discourse which is often dominated by the projection 
of tastes instead of an attempt to evaluate things in 
an objectivized manner [2].

In my opinion, only by abandoning taxonomical 
opinions and discussions on tendencies and styles, 
we can try to understand the superpositions of the 
states of architecture where parallel meanings and 
coexisting ideas are rightful because they cannot be 
appropriated by anyone, even the author. Catalysis 
uses the potential of a social and cultural environ-
ment and transforms it into a temporary aggregate, 
pulsing and dynamically changing, not on account of 
transformations of outlooks, assessments, social needs 
but holistic modifications of the surroundings and an 
object itself; first and foremost – of ideas, values and 
meanings it carries. Thus, an architect may attempt to 
master a little segment of these oscillations, choose an 
aspect of the existence of an architectonic object which 
– in the light of the accessible methods of constructing 
design solutions – can be evaluated in the context of 
time and its impact on an object but he must always 
take the unpredictable into account [3]. Does he plan 
the future? No, he just approximates it in order to ad-
just his design to the indefinable reality of the time to 
come. Let us pay attention to the fact that this relation 
is completely independent of the problem of back-
ground or foreground architecture, from conservative 
or experimental architecture, spectacular or vernacular 
architecture – these classifications are unimportant.

A form is just a tool for articulating a structure, 
while a structure is a record which successfully or 
clumsily synthesizes a defined ideological message 
regardless of the designer’s will. A form is a symptom, 
not the cause or – which would be a more erroneous 
assumption – the objective of architecture. A discus-
sion on a form is a discussion on the generator of 
sensual stimuli, not on what becomes a durable 
component of the environment. It is easier to notice 
misleading trails when we search for the echoes of 
historical forms which return here and there in the 
shape of sometimes undistinguishable copies with 
a totally different semantic load.
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The durability of architecture must be considered 
as a phenomenon limited by man’s will and con-
sciousness. In a sense, an architect is – as I have 
already mentioned – just a catalyst of a reaction 
produced by a tension between a community which 
uses a given habitation and components created by 
nature. It equally concerns works fixed in a specific 
reality and virtual ones seemingly unrelated to the 
material world but borrowing the rules of the natural 
environment, even purely mathematical ones. Fleet-
ingness must be seen as an immanent process of 
existence because even the extension of demolished, 
nonexistent architecture – included in the cherished 
memory of any community – will eventually find its 
end. However, it causes two different, interesting 
consequences. One of them is the variable state of 
architecture and its interpretation which causes the 
sudden or slow disappearance of one of its aspects. 
Even if the rest remains unmodified, and the stamp 
of exploitation has not been left yet, we cannot talk 
about an untouched object. Partial decline becomes 
the closure of an entity in a defined state, the liqui-
dation of the possibility of preserving the imagined 
and perhaps desired status quo. The other result is 
acknowledging and sanctioning the rules of coexist-
ence, characteristic of the patterns found in nature, 
in an artificial product of civilization. Yielding a place, 
erasing, even conscious forgetting may not be just 
negative – sometimes it is the only way of coping 
with complexity, by cleansing, resetting the condi-
tions of a given location [4]. Then, fleetingness is like 
human oblivion – the last possibility of being saved 
from excessive items of information and stimuli which 
requires filtering and spotting whatever is worth pre-
serving although it is not always successful in relation 
to all that is important.

It seems to me that one of the possible manners 
of interpreting architecture and finding its meaning 

is the consideration of three problems which I would 
call: the problem of deformation with a measurement, 
the problem of purposefulness and the problem of 
absorption and conciliation.

Firstly, the comprehension of architecture must 
allow for the fact that a semiotic interpretation of 
an architectonic object – preceding its construction 
assuming a priori that saturation with a meaning will 
be successful – causes such a deformation of an ar-
chitectural value that the effect of a design inevitably 
departs from the initial premises. It resembles the 
physical principle of indetermination transferred onto 
the ground of cultural and environmental relations. 
The problem of measurement may only be overcome 
by accepting vagueness – a design is just an ap-
proximation of its premises, a conventional authorial 
interpretation provoking a record of those values 
which can but need not be similar to the architect’s 
intentions. Fortunately, the awareness of the inability 
to define the manner of the functioning of architecture 
deterministically becomes the foundation of a search 
for those elements of programming and designing 
architecture for which we can formulate a definition 
or get closer to it.

Secondly, the problem of purposefulness indicates 
the necessity of cleansing the process of designing 
and analyzing architecture from those components of 
this analysis which would be immeasurable. Individual 
criteria, esthetical as well, may be freely applied for 
verifying the degree of defining the purposefulness of 
architectural actions provided that an architect is able 
to keep the evaluation of his design within a given 
criterion if this evaluation departs from an objectivized 
layout of reference, i.e. a mechanism of assessment 
which may reveal the values of the design and give 
a chance of an objective assessment or at least an 
objectivized one (relativized to a redefined interpreta-
tion of criteria). Purposefulness reflects an architect’s 
need or obligation to look for the factual causative 
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forces, motivations, initiating factors, guiding inten-
tions in the process of searching for an architectural 
solution or the process of assessing or analyzing an 
architectonic object.

Thirdly, the problem of absorption and conciliation 
expresses an ability to synthesize what an architect 
plans with what he will never be able to control. 
A designer’s objectives may not be fully coherent 
with the potential of the environment and real condi-
tions defining architecture. Analogically, the goals of 
an analyst of architecture may not follow the objec-
tives architecture implements in reality (according 
to the designer’s idea or against it). In both cases, 
the ability of a subject (an architect, an analyst or 
a researcher) to accept uncontrolled conditions and 
learn the truth about a discipline from them is princi-
pal. The absorption of these conditions in the proc-
ess of designing or evaluating the effects of design 
is a necessity and leads to negotiating an attitude 
towards an architectural problem which can respect 
the coexistence of durability and fleetingness that is 
natural in architecture.

Schroedinger’s memorable intellectual experi-
ment, which challenged some directions in the field of 
the sciences, showed that even a clever mechanism 
reductio ad absurdum used out of seemingly logical 

motives, considering a separated frame of reference 
as the leading frame (logic and intuition – in fact – 
based on experience), could not endure genuine ob-
servations which confirmed the multi-state character 
of the examined components of matter. The cat was 
dead and alive at the same moment. The solution 
did not lie in the choice of a reason, in a discussion 
on a preferential scenario of events, but in the ac-
ceptance of the observed behaviours of objects, of 
the existence of apparent paradoxes and an ability 
to search for what distinguishes a real paradox from 
an apparent one.

Surprisingly, a quest for absolute patterns in 
architecture, for esthetical or systemic canons often 
finishes with finding a collection of principles which 
prove the inability to introduce such patterns and the 
inbuilt resistance of a discipline to any symptoms of 
determinism. An equally surprising fact is that the 
presented relativistic (in the strict sense of the word) 
inspirations or the relativist background of reality, sug-
gesting the abolishment of the principles, introduce 
a new rule which has pretensions to being common 
and gives an insight into relations naturally appear-
ing and happening within an examined discipline. 
Schroedinger’s cat was the teacher of those who 
found courage to treat it as something more than 
a mere intellectual joke.

ENDNOTES

[1] An analogy to this idea may be Massumi’s rumination 
on the coexistence of the real and abstract sphere, their 
intermingling in life, also with reference to architecture 
(Massumi, 2005, 256).
[2] This observation is consistent with Saunders’s remarks 
related to the need for changing the quality of the criteria

and principles of formulating architectural criticism (Saun-
ders, 2007, 146–147).
[3] Cf. Barełkowski (2010, 239).
[4] Cf. Battle and McCarthy’s ruminations on the cycles of 
the functioning of cities and their ability to endure in the 
structure of a sustained process (Battle and McCarthy, 2001, 
73–75 and 88–95).
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NA OBRZEŻACH TRWAŁOŚCI. SUBTELNE PRAKTYKI RELACYJNE

Punktem wyjścia dla poniższego artykułu jest założenie, że ugruntowane przez ruch nowoczesny wyraźne 
rozróżnienie pomiędzy trwałością a przemijalnością nie jest już aktualne. Dziś, w obliczu świadomej niemoż-
liwości tabula rasa, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i konceptualnym, projekt architektoniczny redefiniu-
je swoją skalę i moralność w coraz ciaśniejszych sieciach zastanej rzeczywistości. Z takiej perspektywy, na 
obrzeżach tego, co już zbudowane, coraz większą wartość mają subtelne praktyki nakierowane na budo-
wanie relacji (relational practices) rozumiane jako praca nakierowana na kreatywną ciągłość w kompozycji, 
tak istotna również z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: architektura, czas, trwałość, emocja, rozwój zrównoważony, relational practices

Aby snuć rozważania na temat związku pomiędzy 
współczesnym projektem architektonicznym a kon-
cepcjami przemijalności/trwałości, należy dokładnie 
określić właściwe słownictwo – przy całym bogac-
twie możliwych deklinacji – i jak najprecyzyjniej wy-
znaczyć granice przemyśleń.

Z punktu widzenia etymologii, wymienione kon-
cepcje stanowią swe przeciwieństwa. Trwałość (łac. 
duràre) to zdolność istnienia, przetrwania, zbliżona do 
nieugiętości, odporności, oznacza to, co wciąż tkwi 
w czasoprzestrzeni, opierając się sile zniszczenia. Prze-
mijalność (łac. trànsitus) sygnalizuje krótkotrwałość 
tego, co mija, jest tymczasowe, skrócone, przemijal-
ne, kruche, chwilowe, prowizoryczne. Na polu archi-
tektury te dwa terminy zachowują lingwistyczną różni-
cę znaczeń: pierwszy z nich odnosi się do Witruwiań-
skiej firmitas oraz do architektury, która ma za zadanie 
przetrwać, drugi natomiast – do przykładów architek-
tury rozebranej niedługo po wybudowaniu, transmu-
tacji cech jako formy nieustannej adaptacji do rzeczy-
wistości, przechodzenia przez rozmaite miejsca. Czas 
jest tu elementem zbieżnym.

Zasada odwracalności, która według K. Abla [1] 
leży u źródeł słów i nadaje im jaskrawą dwuznaczność, 
pozwala nam rozpoznawać koncepcję czasu jako ele-
mentu tworzącego dwa pojęcia – trwałości i przemijal-
ności – pojęcia przeciwstawne i zbieżne zarazem. Istot-
ne jest to, czy we współczesnym płynnym czasie [2], 
w którym człowiek jawi się jako skazany na niemoż-
ność wytwarzania obiektów trwałych w sensie absolut-
nym, eksperymenty artystyczne na płaszczyźnie kon-
ceptualnej skupiają się na tej przepaści znaczeniowej.

Poczynając od dekontekstualizacji prostych obiek-
tów, pozostałości, odpadów, zwykłych materiałów itp., 
sztuka – jak choćby poezja współczesna – odnajduje 
konceptualną możliwość praktyki „recyklingu”.

Za przykład niech posłuży nam fotograficzne ka-
talogowanie przestrzeni odrzuconych. W taki wła-
śnie sposób, poprzez swoistą rehabilitację „urban 
dérive”, Stalker [3] tymczasowo zajmuje i jednoczy 
walkscape [5] tego, co nazywa „terytoriami bieżą-
cymi”: przekształca tereny na obrzeżach przepisów 
i ich stawania się „nie-sobą”. Stawania się „nie-sobą”, 
gdzie cykl plan/realizacja/zastosowanie/odrzucenie/
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Na obrzeżach. Eksperyment projektowy w archeologicznych ruinach Aquilei. Z wystawy „Inne wizje”, Aquileia, lipiec/wrzesień 2011
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odnalezienie/fragment tworzy strukturę znanej nar-
racji, w której coraz bardziej niezbędne staje się od-
nawianie znaczenia: gotowiec M. Duchampa [6] sta-
nowi aktywne ponowne wykorzystanie odrzuconego  
poprzez dyslokację przedmiotu, któremu pozwala na-
brać nowego znaczenia. Idea drugiego życia rzeczy 
odrzuconych pozwala na reaktywację umierającej 
bryły (bryła/przestrzeń bez właściwości) opisywanej 
przez M. De Certeau [7] oraz przeniesienie jej w sfe-
rę znaczenia tego, co „inne” od oryginału – odkrywa-
nie nowej użyteczności. W podobny sposób, poprzez 
rozpad tektoniczny i architektoniczny, wtórne funkcjo-
nalizacje G. Matta Clarka [8] wytwarzają nową, istot-
ną pozostałość, fragment „pomiędzy” początkową 
jednością a całkowitym rozkładem ruin architektury.

Miejskie pozostałości i formy odrzucone tworzą 
żywą materię dla przyszłości miasta – poprzez dzia-
łania na terenach zabudowanych (propozycja J. Der-
ridy dla pustych przestrzeni w powojennym Berli-
nie) czy też, jak w koncepcjach K. Lyncha [9] (plan  
odwrotnego rozwoju amerykańskiej metropolii)  
i P. Cooka [10], poprzez oszczędną, zawsze uży-
teczną architekturę, zgodnie z opinią, że tylko dzia-
łania minimalne (zarówno pod względem wymiarów, 
jak i elastyczności i ceny) mogą zaoferować materiał 
nadający się do ponownego wykorzystania w nowej 
sytuacji. Praktyka twórczego „recyklingu” wpływa na 
czasową niespójność wytwarzanych przez człowieka 
odpadów oraz pozostałości, wynosząc je na inne po-
ziomy trwałości, trwałości „rzeczy drobnych”, pozor-
nie bezużytecznych fragmentów życia codziennego.

Pierwsza aberracja związku między trwałością 
a przemijalnością współczesnego projektu architekto-
nicznego odnosi się do k r e a t y w n e j  t r w a ł o -
ś c i   obiektów i przestrzeni pochodzących z „odzy-
sku” zwykłych odpadów, która pozwala im przetrwać, 
zaistnieć na nowo (re – exist/re – to be).

Opis świątyni wybudowanej przez Izraelitów w celu 
ochrony Arki Świętego Przymierza również opiera się 

zbiorowej wyobraźni jako przykład sezonowej, efeme-
rycznej architektury z epoki brązu, z którą skontrasto-
wać możemy Ścianę Płaczu w Jerozolimie, symbol 
zastępujący porządną, trwałą architekturę.

W niektórych przypadkach trwałość jest niezależna 
od prostej fizyczności rzeczy i może istnieć w pamię-
ci. W tym sensie wciąż aktualna jest lekcja Aldo Ros-
siego na temat Teatro del Mondo, w której znaczenia 
doświadczalnego i symbolicznego nie pomniejsza la-
bilność czasoprzestrzenna: to, co zostało zbudowa-
ne dla kilkumiesięcznej trwałości fizycznej, musi prze-
trwać w zbiorowej wyobraźni. W innych przypadkach 
trwałość stanowi niezamierzony rezultat: niektóre dzie-
ła uznajemy dziś za trwałe, nawet jeśli zaprojektowa-
no je jako wydarzenia (od wieży Eiffla po chmurę Dil-
ler-Scofidio). W każdym przypadku, zgodnie z suge-
stiami J. Chapmana [11], w płynnym czasie [12], gdzie 
trwanie konstrukcji jest współmierne do opłacalności 
inwestycji, istnieje silne zapotrzebowanie na projekt 
emocjonalny i nakierowany na doświadczenie.

Piramidy egipskie, Partenon czy Panteon opierają 
się kolejnym stuleciom, ale czy architektura najnow-
sza oraz nasz krajobraz przeciwstawią się dzisiejszej 
arogancji? Innymi słowy, czy możliwy jest powrót do 
moralności projektu? J. Chapman wskazuje drogę 
trwałego projektowania emocjonalnego. Z jednej stro-
ny wiadomo nam, że projektowanie fizycznej trwało- 
ści dóbr konsumenckich pozbawione jest sensu  
– argument ten sprawdza się także w architekturze 
– jeżeli konsumenci nie czują potrzeby ich przecho-
wywania. Z drugiej zaś strony należy rozwijać nowe 
strategie dla obiektów i przestrzeni trwałych emocjo-
nalnie. Oznacza to projektowanie poprzez działania 
minimalne, angażowanie uczestników na głębszym 
poziomie, oferowanie wyszukanych i intensywnych 
doświadczeń wolniej, dłużej i skuteczniej penetrują-
cych psychikę użytkownika, ograniczanie zużycia su-
rowców poprzez intensyfikację związku między ludź-
mi, przestrzeniami oraz przedmiotami.
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Drugą aberrację w koncepcji trwałości/przemijal-
ności można więc odnieść właśnie do  t r w a ł o ś c i 
e m o c j o n a l n e j , do opinii, że minimalne działa-
nia/niewielkie gesty/tymczasowe zabiegi prowadzą nas 
do odnalezienia dobrobytu w miejscach, gdzie takowy 
zwykle nie występuje: w szczelinach urbanistycznych 
oraz przestrzeniach pozostałości, nie zaś w konstruk-
cjach monumentalnych i znacznie droższych. Prze-
strzeń dla architektury moralnej i emocjonalnej odna-
leźć można jedynie w architekturze, która zamiast pie-
niędzy czy rozgłosu potrzebuje subtelnych praktyk na-
kierowanych na budowanie relacji (relational practices).

Moralnego aspektu architektury nie odnajdziemy 
w drogim projekcie domu prywatnego czy w krzykli-
wych realizacjach star architects, tylko w przestrze-
ni publicznej – doświadczanej a nie prywatyzowa-
nej – w której możliwa jest ponowna synchronizacja 
nowych trwałych form architektonicznych z bardziej 
zrównoważonym stanem obecnym. 

w bardziej zrównoważonym stanie obecnym syn-
chronizują się nowe architektoniczne formy trwało-
ści. Związek między trwałością a zrównoważeniem to 
w gruncie rzeczy koncepcja głęboko współczesna. 
O ile w przeszłości trwałość oznaczała walkę z siłami 
natury, to obecnie wiąże się z koniecznością ochro-
ny przyrody [13].

Według tradycyjnej definicji rozwój zrównoważony 
to „rozwój, który zaspokaja potrzeby dnia dzisiejszego 
nie naruszając możliwości zaspokajania potrzeb przy-
szłych pokoleń” [14]. W właśnie zacytowanej defini-
cji o charakterze ogólnym ochrona środowiska uwa-
żana jest za warunek konieczny dla rozwoju zrówno-
ważonego, nie zaś za jego ograniczenie. Nadrzędnym 
celem jest tu zapewnienie rozwoju społeczeństwa,  
a także dobrobytu zbiorowości i jednostki poprzez wyz- 
naczenie granic środowiskowej zdolności podtrzymy-
wania tego rozwoju.

Zagadnienia trwałości i rozwoju zrównoważone-
go otwierają przed architekturą szerokie możliwo-

ści twórcze. Wymagają one nowej koncepcji piękna 
połączonej z odkrywaniem moralnej wizji budynku.  
Takie nowe rozumienie – oparte na potrzebie inte-
gracji zasad zrównoważenia, integracji wyborów 
technicznych z nowymi możliwościami środkami wy- 
razu, potrzebie energooszczędności i ochrony  
środowiska, potrzebie projektowania obiektów oraz 
przestrzeni, w których możliwe są związki emocjonal-
ne i wyraźne perspektywy otwartej socjalizacji – rede-
finiuje materiały współczesnego projektu.

To właśnie za pomocą tych materiałów architektura 
może wprowadzać innowacje, działać na fizycznych 
i/lub konceptualnych obrzeżach  z r ó w n o w a ż o -
n e j  t r w a ł o ś c i   – trzeciej deklinacji związku mię-
dzy trwałością a przemijalnością – kompozycyjnego 
narzędzia, które umożliwia nam nowe spojrzenie na 
przestrzenie istniejące „między” coraz węższymi prze-
strzeniami życiowymi. Z uwagi na fakt, że przestrze-
nie, w których można znaleźć coś nowego, stopniowo 
się kurczą, tak jak i wiele innych cennych surowców, 
projekt architektoniczny ma przede wszystkim współ-
działać z tym, co już istnieje. Próba opierania się upły-
wowi czasu, która leży u podstaw wszystkich praktyk 
projektowych wykorzystujących to, co istnieje, w przy-
padku architektury oznacza przeszczepienie nowego 
życia temu, co dziś wydaje się przestarzałe, nie zaś 
unieruchamianie jakiejś sceny z jego życia.

Stanowi to też główny temat dyskusji, która 
niedawno rozgorzała we Włoszech. Wywołały ją 
współczesne interwencje w krajobrazy archeolo-
giczne, umarłe par excellence, gdzie wykopaliska 
i ruiny trwają w stanie pewnego opuszczenia [15]. 
W tak delikatnym kontekście projekt musi testować 
nowe, kreatywne, emocjonalne i zrównoważone for-
my trwałości.

Tak więc trwałość to nie żaden lifting, lecz delikat-
ny i relacyjny przeszczep wynikający z przemyślenia 
natury rzeczy i wynikowych przestrzeni na nowo, co 
jest jedynym sposobem na ich przetrwanie, życie nie 
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w jednej, lecz kilku postaciach, przemijalną trwałość/
trwałą przemijalność. Subtelne praktyki relacyjne są 
nierozerwalnie związane z materialnością i fizyczno-
ścią pozostałości. Stąd stałe i wyraziste odniesienie 
do kwestii czasu. Potrzebny jest projekt „wielorazo-
wy” skonfigurowany jako czas zmiany/przekształce-

nia istnienia i w istnieniu: emocjonalna architektura 
stwarzająca obiekty alternatywne, mogąca ograniczać 
zużycie i marnotrawstwo surowców poprzez intensy-
fikację relacji między użytkownikami a przestrzenią, 
ludźmi i miejscem, architektura zbudowana z czynów 
minimalnych. Architektura poetyczna.
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ON THE MARGINS OF PERMANENCE

This paper moves from the observation that the clear opposition between durability and fleetingness, advanced 
within the Modern Movement, is now outdated. Today, in the conscious impossibility of a tabula rasa, both 
physical and conceptual, the architectural project redefines its own scales and its morality in the ever closer 
meshes of existing reality. From this perspective, on the margins of what is already built, fragile and relational 
practices take on value, understood as the work aimed to creative permanence in the composition, also for 
the relevance of the sustainability issue. 
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In order to reason about the relationship between 
the contemporary architectural project and the dura-
bility/fleetingness concepts, it is necessary define the 
vocabulary – given the multitude of possible declina-
tions – to draw, as precisely as possible, the thinking 
limits and boundaries.

Etymologically, the two concepts are opposites. 
Durability (from the Latin duràre) is the ability to 
endure, similar to inflexible, resistant, means that 
which continues to be, occupying space of time, 
which would resist the causes of destruction. Fleet-
ingness (from the Latin trànsitus) indicates brevity of 
what passes, which survives for a short time and it 
is therefore temporary, brief, transient, fragile, mo-
mentary, provisional. In architecture, the two terms 
preserve this linguistic gap of meaning: the first 
refers to the Vitruvian firmitas and to an architecture 
designed to survive; the second recalls the events of 
an architecture dismantled shortly after it was built, 
the transmutation of features as a form of continuous 
adaptation to reality, moving through different places. 
Time is the element of convergence.

The principle of reversibility, which according to K. 
Abel [1] is at the origin of words and gives them a vi-

brant ambiguity, allows us to recognize the concept 
of time as the element that makes the two contents – 
durability and fleetingness – opposite but convergent. 
It is not insignificant if in the contemporary liquid [2] 
time, in which man appears sentenced to the impos-
sibility to produce durable objects in absolute sense, 
the artistic experimentation conceptually operates 
right on this gap of meaning.

Starting from the de-contextualization of simple 
objects, residues, wastes, ordinary materials, etc., 
Art finds the re-conceptualizing possibility of the 
“recycling” practice such as contemporary poetry. 

In this sense, the photographic works of cata-
loguing of rejected and residual spaces. That is how 
Stalker [3], through the reintroduction of the “urban 
dérive” [4], temporarily occupies and draws, by con-
necting them, one only walkscape [5] of what he calls 
“current territories”: transforming lands, at the margins 
of the rules and of their becoming “other-than-self”. 
A becoming “other-than-self” in which the series 
plan/realization/use/reject/find/fragment constitute 
the structure of a narration that is known, but of 
which it is more and more necessary to reconstitute 
the meaning: the ready-made of M. Duchamp [6] 
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constitutes the action of reuse of the reject through 
the dislocation of the rejected object that allows it 
to gain a new meaning. The idea of a second life 
for the rejected things allows to reactivate the dying 
body (body/space without quality) treated by M. De 
Certeau [7] and to re-introduce it in the sphere of 
meaning of what is “other” than what it was originally, 
therefore rediscovering a new utility. Similarly, the 
re-functionalizations of G. Matta Clark [8], through 
a tectonic and architectonic collapse, produce a new 
significant residue, a fragment “between” the initial 
unity and the total dissolution of the architectural ruin.

Urban rejects and residues represent the living 
matter for the future of the city, through operations 
of removal of /in the built-up (like in the proposal of 
J. Derrida for the urban post-war empty spaces in 
Berlin) or, as proposed by K. Lynch [9] (in the plan 
of de-development for the American metropolis) and 
by P. Cook [10], through a containing architecture 
planned to be always usable, according to the idea that 
only the minimal actions (in size but also in flexibility 
and cheapness) are able to offer as a material to be 
recycled for new situations. The practice of creative 
“recycling” works on the temporal inconsistency of 
man-made wastes and residues, elevating them to 
new forms of permanence, a permanence of the “small 
things”, apparently useless fragments of everyday life. 

A first declination of the relationship between du-
rability and fleetingness, in the contemporary project, 
refers to the  c r e a t i v e  p e r m a n e n c e  of  
objects and spaces “recycling” from the waste of the 
ordinary, which allows them to resist (re-exist/re-to be).

Similarly, the description of the temple built by 
the Israelites to preserve the Ark of the Saint Alliance 
resists in the collective imagination, an example of 
itinerant temporary and ephemeral architecture of 
the Bronze Age, to which we can contrast the Wailing 
Wall in Jerusalem, symbol instead of an architecture 
built to endure.

The permanence, in some cases, is independent 
from the simple physicality of things, it can exist in 
memory. In this sense, Aldo Rossi’s lesson of the 
Teatro del Mondo is still relevant, in which the expe-
rientially and symbolical importance is not diminished 
by the space-time lability: what was built for a physical 
endurance of few months is destined to durability in 
the collective imagination. In other cases, the perma-
nence is an unintentional result, such as the works 
that today we recognize durable and even if they are 
designed to be events (from the Eiffel Tower to the 
Cloud by Diller-Scofidio). In any case, as suggested 
by J. Chapman [11], the liquid [12] time where the du-
ration of construction is only commensurate with the 
profitability of investments, an emotional-experientially 
project is necessary.

The Tumulo of New Grange, the Pyramids, the 
Parthenon, the Pantheon defy the centuries, but will 
the recent architecture and our landscape resist to 
today’s arrogance? In other words, is it possible to 
return to the morality of the project? J. Chapman 
points out the way of an emotional durable design. 
On the one hand it is clear that it does not make 
sense to design the physical durability of consumer 
goods – the argument is also true for architecture – if 
consumers do not have the desire to keep them, on 
the other hand, new strategies should be developed 
for emotionally durable objects and spaces. This 
means designing through minimal actions, to engage 
users on a deeper level, offering sophisticated and 
intense experiences that penetrate the psyche of the 
user more slowly, for longer periods and more sat-
isfying over time, reducing the use of resources, by 
increasing the relationship between people, spaces 
and things.

A second declination of the durability/fleeting-
ness concepts can thus refer to this  e m o t i o n a l 
p e r m a n e n c e ,  to the idea that minimal actions/
weak gestures/transitional operations lead us to find 
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On the margins. Design experimentation for the Aquileia archeological ruins. From the exhibition “Other visions”, Aquileia, 
July/September 2011
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well-being in places where it usually does not exist: 
in the urban interstices and residual spaces, not in 
a monumental and more expensive construction. 
Only through an architecture that does not intercept 
money or notoriety, that requires fragile and relational 
exercises, you can find space for moral and emotional 
architecture.

A morality that we cannot find in the golden 
enclosure of the private house project or in the as-
signments of the “archistar”, but in the public space, 
to experience and not to privatize, in which one re-
synchronizes new architectural figures of permanence 
with a more sustainable contemporary state. In fact, 
the permanence/sustainability relationship is a deeply 
contemporary concept. If in the past the permanence 
was a battle against Nature, now it is a necessity for 
the preservation of Nature [13].

In the traditional definition, sustainability is “the 
development that satisfies the needs of today with-
out compromising the ability of future generations 
to satisfy their own needs” [14]. It is a definition of 
general character in which environmental protection is 
considered as a necessary condition for a sustainable 
development rather than a constraint to it. This aims 
to ensure the growth of society and the collective 
and individual well-being by putting the limit of the 
environmental capacity to sustain this development.

Permanence and sustainability are issues of a big 
creative opportunity for architecture. They require 
a new idea of beauty linked to the re-discovery of 
a moral vision of the building. This new understand-
ing – based on the need to integrate the principles 
of sustainability, the integration between technical 
choices and new linguistic possibilities, the necessity 
of energy conservation and environmental protection, 
the need to design objects and spaces in which 
emotional relationships are possible and where the 
opportunities for open socialization are clear – re-
defines the materials of the contemporary project.

It is with these materials that architecture can be 
innovative, working on the physical and/or conceptual 
margins of this  s u s t a i n a b l e  p e r m a n e n c e  
– the third declination of the durability/fleetingness 
relationship – a compositional tool to rethink the liv-
ing spaces “between” the increasingly narrow existing 
spaces. Due to the fact that the spaces available to 
receive the New are gradually running out, similarly to 
other precious resources, the project of architecture, 
essentially, is called to interact with what already exists. 
The attempt to resist to the passage of time – which 
underlies all those design practices that work with/on 
the existing – in the case of architecture this means to 
graft a new life in what now appears obsolete, rather 
than freeze a specific moment of its life. 

This is also the main theme of the recent discus-
sion developed in Italy around the contemporary in-
tervention in the archaeological landscapes, obsolete 
places for excellence, where excavations and ruins 
lie in a relative state of abandonment [15]. In these 
sensitive contexts the project is forced to test the 
creative, emotional and sustainable new architectural 
figures of permanence.

A permanence, therefore, that it is not lifting, but 
a fragile and relational graft as result of rethinking the 
nature of residual things and spaces, that is the only 
way to survive to themselves, to live not one but sev-
eral lives, transitional durability/endure fleetingness. 
Fragile and relational practices that are inseparably 
linked to the materiality, the physicality of these resi-
dues. Hence the constant and implicit reference to the 
question of the time. What we hope for, is a project 
of the “many times” that will be configured as a time 
of change/transformation of the existence and in the 
existence: emotional architecture that generates alter-
native objects, able to reduce the use and the waste 
of resources, by increasing the relationship between 
users and spaces, people and places, an architecture 
made of minimal acts. A poetic architecture.
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TRWANIE, PRZEMIJANIE A FUNKCJA

Problemy trwania i przemijania architektury w powiązaniu z jej funkcją przedstawiono na przykładzie wybra-
nego zespołu budownictwa paulińskiego. Mimo modyfikacji na przestrzeni 400 lat funkcja nie ulegała za-
sadniczym zmianom, a architektura była dostosowywana do nowych, zmieniających się potrzeb. I tak trwa 
przez wieki, choć wciąż starannie konserwowana.

Słowa kluczowe: architektura, kościół, klasztor, kaplica, zakon, konserwacja

Architektura sakralna zwraca zainteresowanie za-
równo krytyków sztuki, jak i zwykłych odbiorców. Ko-
ścioły powstałe w różnych epokach znalazły trwałe 
miejsce w dziedzictwie kulturowym. Architektura tych 
obiektów wyróżnia przestrzenie, w których zaistniała, 
a walory estetyczne i prestiżowe nobilitują ją w na-
szej świadomości. Budowle sakralne w znacznym 
wymiarze określają podstawowe nurty w historii ar-
chitektury, a zasięg oddziaływania (…) i trwałość jej 
form pozwala widzieć w niej syntezę tradycji i nowo-
czesności [1]. Niektóre budowle sakralne wyróżnia-
ją się spośród innych, charakteryzują się odmienno-
ścią nadaną im przez inwestorów, jak np. paulinów. 
Ich realizacje bardzo często wzbudzają duże zaintere-
sowanie oraz trafiają w gusta odbiorców. Paulini sta-
rannie traktują swą religijną misję, a to pozwala im na 
trwanie przez wieki. Generał Zakonu Paulinów napi-
sał: To długie trwanie z jednej strony budzi niekłama-
ną satysfakcję, jednak – z drugiej – przyszłość mają-
ca taki fundament rodzi świadomość wielkiej odpo-
wiedzialności. W takich chwilach odwołujemy się do 
dziedzictwa duchowego i kulturowego Zakonu. Wyci-
snęło ono szczególne Piętno w historii Kościoła, Środ-
kowej Europy, a szczególnie w dziejach dwóch kra-
jów: Węgier i Polski. (…) wkład paulinów w polskie 

dzieje i polską kulturę jest nie do przekreślenia i nie 
do przecenienia [2]. Warto wspomnieć, że dzięki ak-
tywności generałów, prowincjałów oraz przeorów za-
kon paulinów zatrudniał najwybitniejszych architek-
tów i artystów zarówno polskich, jak i europejskich, 
którzy stworzyli trwające po dziś dzień wartości z ich 
nieprzemijającą nadal aktualną funkcją.

Architektura paulińska została ukształtowana pra-
wie przed VII wiekami. Formowanie się architektury 
zakonu paulinów ściśle związane jest z historią zako-
nu. Pierwsze stulecia kultury i architektury paulinów 
zostały dość szczegółowo przebadane [3]. W począt-
kowym okresie paulini byli zakonem pustelniczym. 
Około połowy XIV wieku. gdy zakon nie był już ty-
powo pustelniczym powstały zalążki charakterystycz-
nego rozmieszczenia wznoszonych obiektów. Zabu-
dowa składała się z dużego kościoła, z którym od 
strony północnej łączył się klasztor. Kościół był po-
łączony z domową kaplicą, chórem dla odprawiania 
nocnych psalmodii [4]. Budynki gospodarcze przy-
legały do klasztoru lub znajdowały się w jego pobli-
żu. Formy architektury paulińskiej powstały i ewolu-
owały w wielu krajach europejskich. Ukształtowane 
przez wieki przetrwały do czasów współczesnych 
i są stosowane w nowych kościołach i klasztorach. 



66

3  1
4  2

1. Częstochowa, Św. Barbara, klasztor oo.Paulinów, elewacja frontowa (fot. A. Białkiewicz, 2008)
2. Częstochowa, Św. Barbara, klasztor oo.Paulinów, elewacja frontowa (fot. A. Białkiewicz, 2011)
3. Częstochowa, Św. Barbara, kaplica „Nad Źródłem” (fot. A. Białkiewicz, 2008)
4. Częstochowa, Św. Barbara, kaplica „Nad Źródłem” (fot. A. Białkiewicz, 2011)
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Aktualnie architektura ta jest obecna, wraz ze swymi 
charakterystycznymi kształtami na wszystkich konty-
nentach. Formy charakterystyczne dla niej wynikają 
przede wszystkim z funkcji. Pomimo przemian sty-
lowych niewątpliwie zachowuje ona swą tożsamość 
przez siedem wieków swego trwania. Trzeba jednak 
postawić pytanie: czy trwanie i przemijanie architek-
tury ma związek z jej funkcją? Problemy te przed-
stawię na przykładzie zespołu kościoła, klasztoru 
i kaplicy „Nad Źródłem” pw. Św. Barbary i Andrzeja  
Apostoła w Częstochowie.

Zezwolenie na budowę kościoła i klasztoru zostało 
wydane przez nuncjusza apostolskiego Mariusza Phi-
lonardi w roku 1639. Obiekty te zaplanowano obok 
drewnianego krzyża i kaplicy św. Barbary – w miej-
scu znieważenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w 1430 roku. Budowę zakończono w roku 1642. Od-
nośnie do autora projektu nie udało się dotychczas 
odnaleźć żadnych informacji.

Kościół zakomponowano wzdłuż osi zbliżonej do 
kierunku północ – południe, jako jednonawowy, nie-
orientowany, fasadą zwrócony w kierunku Jasnej 
Góry. Od strony północnej, osiowo dobudowano 
wieżę. Po wschodniej stronie do prezbiterium przy-
legała zakrystia. Prezbiterium i nawę przykryto smu-
kłym dachem dwuspadowym, natomiast zakrystię da-
chem pulpitowym. Od strony wschodniej wzniesiono 
klasztor nowicjacki. Był to budynek dwukondygnacyj-
ny, podpiwniczony, na rzucie zbliżonym do kwadra-
tu przykryty dachami dwuspadowymi. Całe założe-
nie kościoła i klasztoru ogrodzono murem z kamie-
nia wapiennego. W jego obrębie powstały budynki 
przeznaczone dla rodzin pracowników klasztoru oraz 
budynek sanitarny.

Już po kilkunastu latach zaistniała konieczność 
przeprowadzania prac budowlanych oraz przebudów 
związanych z potrzebami funkcjonalnymi. W trakcie 
oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów w roku 1655, 
kościół i klasztor zostały zniszczone. Obudowano je 

w roku 1657 [5]. W roku 1660 nad zakrystią wybu-
dowano oratorium, które zostało połączone z klasz-
torem krytym przejściem [6]. W latach 1702, 1704, 
1709 w czasie wojny północnej kościół i klasztor 
zostały ponownie uszkodzone [7]. Po raz kolejny  
kościół uległ zniszczeniu w czasie konfederacji bar-
skiej (1768–1772), wkrótce po tym został odrestau-
rowany [8]. W roku 1773 wzniesiono nawy boczne 
nakryte płaskimi dachami pulpitowymi. Jednonawo-
wy kościół stał się trójnawową bazyliką. Ingerencja ta 
spowodowała zmianę kompozycji obiektu. Z dotych-
czasowej, smukłej sylwety bryła otrzymała proporcje 
przysadziste, a charakter elewacji zmienił się z ukła-
du wertykalnego na horyzontalny. W 1891 roku, 27 
lat po kasacie klasztoru utworzono parafię. Wkrótce 
rozpoczęto przebudowę kościoła oraz budynku klasz-
tornego. Od strony zachodniej do prezbiterium do-
budowano kaplicę, natomiast elewacje kościoła oraz 
wieżę otynkowano. Główne wejście otrzymało neo-
barokowy portal. Celem prac budowlanych w klasz-
torze była adaptacja jego pomieszczeń do nowych  
potrzeb. Nie przywiązywano znaczenia do walorów hi-
storycznych i architektonicznych obiektu. Część okien 
zamurowano, wprowadzono nowe, zaburzając tekto-
nikę kompozycji elewacji. Usunięto barokowe zwień-
czenie ryzalitu na fasadzie klasztoru. 

W trakcie działań wojennych w styczniu 1945 roku 
kościół i klasztor uległy dewastacji. W tym samym 
roku rozpoczęto ich odbudowę. Wkrótce okazało się, 
że pośpiesznie wykonywane prace w sposób doraź-
ny zabezpieczyły te obiekty, jednak pod względem 
technicznym charakteryzowały się wieloma usterka-
mi. W roku 1950 rozpoczęto remont kościoła, który 
trwał do roku 1975. 

W dniu 30 czerwca 1997 roku parafia św. Barba-
ry i św. Andrzeja Apostoła została przekazana Pauli-
nom. W roku 2006 wykonano projekt konserwatorski 
elewacji kościoła i klasztoru oraz kaplicy [9]. Gene-
ralnie program prac konserwatorskich sprowadzał się 
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do zachowania historycznie ukształtowanej formy ca-
łego założenia. W istniejącej kompozycji brył czytelne 
były zasadnicze nawarstwienia stylowe. Elewacje naj-
starszej części kościoła były wykonane z cegły, na-
tomiast formy późniejsze były tynkowane. W projek-
cie założono utrzymanie takiej kompozycji, co umoż-
liwia czytelne określenie faz budowy. W listopadzie 
2006 roku został opracowany Program prac konser-
watorskich elewacji kościoła [10], w którym szcze-
gółowo przedstawiono technologię ich konserwacji.

W projekcie konserwatorskim budynku klasztor-
nego założono ujednolicenie tektoniki elewacji, przy-
wrócenie pierwotnych detali, odtworzenie usuniętych 
gzymsów, cokołów oraz opasek przy otworach okien-
nych. W miejscach zamurowanych otworów okien-
nych zaprojektowano wnęki z opaskami.

Według przekazów, w miejscu gdzie w roku 1430 
sprofanowano wykradziony z Jasnej Góry Cudowny 
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wytrysnęło źró-
dło. Najpierw ustawiono tu drewniany krzyż, następ-
nie wykonano ujecie wody w formie studni oraz wy-
budowano nad nią kapliczkę. W materiałach źródło-
wych pojawiają się informacje dotyczące odnawia-
nia Kaplicy. Pewne informacje zawierają rysunki au-
torstwa o. Ignacego Pokorskiego z około roku 1732, 
na których Kaplica przedstawiona została w formach 
zbliżonych do jej współczesnego wizerunku. W roku 
1836 Kaplica była remontowana, a w roku 1851 Pa-
weł Mączyński wykonał do niej obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Z opisu pochodzącego z 1860 r. 
wiemy, że wewnątrz Kaplicy była studnia, na jej ścia-
nie zachodniej znajdował się ołtarz, a do wnętrza 
prowadziło troje drzwi w formie żelaznych krat [11]. 
Forma studni – ujęcia wody ulegała przemianom, co 
widoczne jest na fotografiach z końca XIX i począt-
ków XX wieku. 

Na początku naszego stulecia Kaplica była w złym 
stanie technicznym. Nie było już obudowy studni, 
mensy ołtarzowej, a polichromia ołtarza była w szcząt-

kowych fragmentach. Zniszczone były detale gzym-
sów, pilastrów, głowic oraz baz pilastrów. Projekt za-
kładał przywrócenie pierwotnej formy Kaplicy, z od-
tworzeniem detali architektonicznych w jej wnętrzu 
i na elewacjach oraz rekonstrukcję ołtarza. 

Można stwierdzić, że po przeprowadzonych 
pracach konserwatorskich architektura paulińska 
zespołu sakralnego p.w. św. Barbary i św. Andrzeja 
Apostoła w Częstochowie odzyskała swe walory.

W zagadnieniach trwania i przemijania architektu-
ry istotnym wydaje się kontekst jej funkcji. Architektu-
ra związana jest bowiem z użytecznością. W klaszto-
rach paulińskich dokonała się ewolucja z życia pustel-
niczego do konieczności angażowania się w sprawy 
społeczne. Wynikło to z powodu ogromnej ilości piel-
grzymów przybywających do tych klasztorów. Pauli-
ni często budowali dla nich apteki z własnymi labo-
ratoriami, biblioteki medyczne, szpitale, domy piel-
grzyma, a nawet drukarnie. Poza charakterystyczną 
formą powiązania kościoła i klasztoru, będącą wy-
nikiem połączenia czynności klasztornych i parafial-
nych, ta zabudowa wynikająca z niezbędnych funkcji 
dla obsługi pielgrzymów również decydowała o cha-
rakterze architektury paulińskiej. Architektury, której 
w tak wyrazistej formie, nie posiadają klasztory in-
nych zgromadzeń. 

W tym konkretnym przypadku, charakterystycz-
nym dla budownictwa paulińskiego, funkcja, chociaż 
się nieco przekształcała, to jednak nie ulegała zasad-
niczym zmianom. Formy architektury na przestrzeni 
prawie 400 lat były dostosowywane do nowych, zmie-
niających się potrzeb użytkowników. Wydaje się, że 
jest to powodem, iż architektura tego zespołu nadal 
trwa i jest pieczołowicie konserwowana. Natomiast 
nowe techniki i technologie służące do zachowania 
tej architektury, do jej szeroko rozumianej konserwa-
cji, wpływają nie tylko na jej trwanie, ale przyczyniają 
się do zachowania jej tożsamości i klimatu. Tak wiec 
ideały, które przyświecały paulinom w średniowie-
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czu i nowożytności są najwyraźniej tak samo aktual-
ne w dniu dzisiejszym. Tam, gdzie to możliwe i gdzie 
tego wymaga duch czasów nowoczesnych mamy do 
czynienia z bezpośrednią kontynuacją. Tam, gdzie 
przeszłość wydaje się już nieodwołalnie zamknięta 

prowadzone są badania naukowe podtrzymujące pa-
mięć o dawnych osiągnięciach. To dzięki tym nurtom 
nauki i kultury paulińskiej szacowne klasztory „białych 
mnichów” nie stały się dzisiaj tylko martwymi muze-
ami dawnej sztuki i kultury [12]. 
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DURATION, PASSING AND A FUNCTION

Problems of the duration and transience of architecture in conjunction with its function, has been shown on 
the example selected Pauline’s monastery. Although modified over the 400 years the function has not un-
dergone significant changes, and the architecture was adapted to new and changing needs. It lasts for cen-
turies, still carefully preserved.
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Sacral architecture attracts the attention of both 
critics of art and its common recipients. Churches 
built in various epochs found their durable place 
in the cultural heritage. The architecture of these 
objects distinguishes the spaces it exists in, while 
their esthetical and prestigious values dignify it in 
our consciousness. Sacral edifices define the most 
influential trends in the history of architecture, while 
the range of influence (…) and the durability of its 
forms enable people to perceive it as a synthesis of 
tradition and modernity [1]. Some sacral buildings 
stand out above the others being characterized by 
distinctness imposed by the investors, for instance 
the Paulites. Their implementations often arouse 
interest and suit the recipients’ tastes. The Paulites 
treat their religious mission very seriously which 
enables them to last for ages. The General of the 
Order of Paulites wrote, On one hand, this long per-
sistence gives genuine satisfaction but, on the other 
hand, the future with such foundations produces the 
awareness of high responsibility. At such moments, 
we refer to the spiritual and cultural heritage of the 
Order. It left a particular stamp on the history of the 
Church, Central Europe, especially two countries: 
Hungary and Poland. (…)  the Paulites’ contribution 
to the Polish history and culture cannot be crossed 

out or underestimated.” [2] Let us mention that, 
owing to the activeness of the generals, provincials 
and priors, the Order employed the most outstand-
ing Polish and European architects and artists who 
created values with their imperishable and still active 
function which last to this day.

The Paulite architecture was shaped almost seven 
centuries ago. The formation of the architecture of the 
Paulite Order is bound with its history. The first centuries 
of Paulite culture and architecture have been examined 
quite thoroughly [3]. At first, the Paulites were a hermitic 
order. Around the middle of the 14th century, when the 
Order changed to a certain degree, the germs of the 
characteristic arrangement of implemented objects 
appeared. It was a composition of a big church con-
nected with a monastery from the north. The church 
was connected to a house chapel, a choir for night 
psalmodies [4]. Manufacturing buildings adjoined the 
monastery or were situated nearby. The forms of Paulite 
architecture sprang up and evolved in many European 
countries. Shaped by centuries, they stood the test of 
time – these days they are applied in new churches 
and monasteries. Currently, this architecture with its 
characteristic shapes is present on each continent. Its 
unique forms result from its function first of all. In spite 
of some stylistic transformations, it has undoubtedly 
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maintained its identity for the seven ages of its persist-
ence. However, we must ask a question: is the durability 
and fleetingness of architecture related to its function? 
I am going to present these problems exemplified by 
the St Barbara and St Andrew the Apostle’s complex of 
a church, a monastery and a chapel “By the Source” 
in Częstochowa.

A permission for the construction of the church 
and the monastery was issued by the missionary 
nuncio Mariusz Philonardi in 1639. These objects 
were planned next to a wooden cross and St Barbara’ 
Chapel – in the place of insulting the Painting of Our 
Lady of Częstochowa in 1430. The construction was 
completed in 1642. No information about the author 
of the design has been found so far.

The church was composed along the north-south 
axis as one-nave, non-oriented, with its façade directed 
to Jasna Góra. From the north, a tower was added 
axially. In the east side, the sacristy adjoined the pres-
bytery. The presbytery and the nave were covered with 
a slender gable roof, while the sacristy – with a pulpit 
roof. From the east, a novitiate monastery was raised. 
It was a two-storey cellared building on a projection 
similar to a square covered with gable roofs. The en-
tire layout of the church and the monastery was sur-
rounded with a limestone wall. Within its limits, some 
buildings meant for the monastery employees’ families 
and a sanitary building were constructed.

More than ten years later, it was necessary to build 
and rebuild some elements related to the functional 
needs. In 1655, when the Swedish troops laid siege 
to Jasna Góra, the church and the monastery were 
destroyed. They were rebuilt in 1657 [5]. In 1660, an 
oratory, connected with the monastery by a covered 
passageway, was built above the sacristy [6]. In the 
years 1702, 1704 and 1709, during the northern 
war, the church and the monastery were destroyed 
again [7]. Then, the church was destroyed under 
the Confederation of Bar (1768–1772) and then 

restored [8]. In 1773, aisles covered with flat pul-
pit roofs were built. The one-nave church became 
a three-nave basilica. This interference changed the 
composition of this object. After the earlier slender 
silhouette, the body received rather stocky propor-
tions, while the layout of the façade changed from 
vertical to horizontal. In 1891, twenty-seven years 
after the suppression of the monastery, a parish was 
created. Soon they began rebuilding the church and 
the monastery building. From the west, a chapel was 
added to the presbytery, whereas the church facades 
and tower were plastered. The main entrance received 
a neo-Baroque portal. The objective of the construc-
tion works in the monastery was to adapt its rooms 
for new needs. No significance was attached to the 
historical and architectural values of the object. Some 
windows were bricked up, new ones were introduced 
which distorted the tectonics of the façade composi-
tion. The Baroque top of the break on the monastery 
façade was removed.

At the end of World War II, in January 1945, the 
church and the monastery were devastated. In the 
same year, rebuilding began. Soon it turned out that 
the fast actions gave immediate relief but – from the 
technical point of view – were characterized by lots of 
failures. In 1950, the refurbishment the church began 
and lasted till 1975.

On June 30, 1997, St Barbara and St Andrew 
the Apostle’s parish was handed over to the Pau-
lites. In 2006, a design of the restoration design of 
the facades of the church, the monastery and the 
chapel was prepared [9]. Generally, the restoration 
programme was limited to the preservation of the 
historically shaped form of the entire layout. In the 
existing composition of its body, principal stylistic 
stratifications were legible. The facades of the old-
est part of the church were built of brick, whereas 
later forms were plastered. The design assumed 
maintaining a composition which made it possible 
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1. Częstochowa, St Barbara, Paulite Monastery, façade (photo by A. Białkiewicz, 2008)
2. Częstochowa, St Barbara, Paulite Monastery, façade (photo by A. Białkiewicz, 2011)
3. Częstochowa, St Barbara, Chapel “By the Source” (photo by A. Białkiewicz, 2008)
4. Częstochowa, St Barbara, Chapel “By the source” (photo by A. Białkiewicz, 2011)
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to define constructional stages in a legible manner. 
In November 2006, Programme of the Restoration of 
the Church Façade [10] was prepared. It presented 
the technology of restoration in detail.

The design of the restoration of the monastery 
building assumed the standardization of façade tec-
tonics, the restoration of original details, the recon-
struction of removed cornices, pedestals and bands 
at the window openings. Recesses with bands were 
designed in place of the bricked-up window openings.

Legends say that a source gushed in the place 
where the Miraculous Painting of Our Lady of 
Częstochowa, stolen from Jasna Góra, was profaned 
in 1430. First, a wooden cross was placed here, then 
a water intake was created in the shape of a well 
and a shrine was built above it. Subject materials 
include information concerning the renewal of the 
Chapel. Certain items of information include drawings 
by Father Ignacy Pokorski dating from around 1732 
where the Chapel was presented in forms similar to 
its contemporary image. In 1836, the Chapel was 
refurbished. In 1851, Paweł Mączyński painted Our 
Lady of Częstochowa for it. A description dating 
from 1860 shows us that there was a well inside the 
Chapel, an altar on its western wall and three doors in 
the form of iron bars leading to the interior [11]. The 
form of the well – the water intake was transformed 
which can be seen in photographs from the turn of 
the 19th century. At the beginning of our century, the 
Chapel was in a bad technical condition. The well 
casing structure and the altar top were gone, while 
the altar polychromy was fragmentary. The details 
of the cornices, the pilasters, the chapiters and the 
pilaster bases were destroyed. The design assumed 
restoring the original form of the Chapel with the re-
construction of the architectural details in its interior 
and on its facades as well as of the altar.

We can state that – after the restoration – the 
Paulite architecture of St Barbara and St Andrew 

the Apostle’s complex in Częstochowa regained its 
values.

In the issues of the durability and fleetingness of 
architecture, the context of its function seems impor-
tant. Architecture is related to usefulness. The Paulite 
monasteries evolved from hermitic life to the necessity 
of getting involved in social matters. It resulted from 
a huge number of pilgrims coming to these monas-
teries. The Paulites often built chemist’s shops with 
their own laboratories, medical libraries, hospitals, 
pilgrim’s homes, even printing houses. Apart from 
the characteristic form of the interconnected church 
and monastery, which resulted from combining mo-
nastic and parish activities, this arrangement bound 
with necessary functions for pilgrim service also de-
termined the character of Paulite architecture which 
cannot be found, in such an expressive form, in the 
monasteries of other orders.

In this specific case, characteristic of Paulite 
construction, the function – even though slightly 
transformed – did not undergo principal alterations. 
The forms of this architecture over the span of almost 
four hundred years were adjusted to the users’ new, 
changing needs. It seems to be the explanation for 
the persistence of this complex and its thorough 
preservation. New techniques and technologies, 
serving the broadly understood preservation of 
this architecture, influence its persistence as well 
as contribute to the maintenance of its identity and 
climate. Thus, the ideals which guided the Paulites in 
the Middle Ages and modernity are equally relevant 
today. Where it is possible and required by the spirit 
of modern times, we deal with direct continuation. 
Where the past seems irrevocably closed, research is 
carried out to keep the memory of old achievements. 
Owing to the trends of Paulite science and culture, 
the esteemed monasteries of the ”white monks” have 
not turned into lifeless museums of ancient art and 
culture [12].



74

ENDNOTES

[1] Cf.: J. Rabiej, Tradycja i nowoczesność w architekturze 
kościołów katolickich. Świątynia fenomenem kulturowym, 
Gliwice 2004, p. 10. 
[2] Rev. Matuszewski I. General of the Order of the Pau-
lites. Wstęp [in:] J. Golonka, J. Żmudziński, Mecenat kul-
turalny i artystyczny paulinów polskich. Jubileusz 700-le-
cia Zakonu Paulinów, Jasna Góra, Częstochowa 2008, 
pp. 4, 5.
[3] T. Guzik, R. Á. Fehérváry, A.magyar pálos rendi Épitészet 
kialakulása, elsō periódusa [in:] Kũlōnlenyomat az épitetz es 
épitészttudomány, X, Budapest 1980, pp. 193–228. 
[4] After: Zbudniewek J., Paulini wczoraj i dzisiaj [in:] Stu-
dia Claromontana 25, Warsaw 2007, p. 51.
[5] Z. Rozanow, E. Smulikowska, Stare i Nowe Miasto. Czę-
stochówka i Przedmieścia. Katalog Zabytków Sztuki w Pol-
sce, Vol. IV, P. I, Warsaw 1995, p. 9.

[6] Archive of the Paulites on Jasna Góra 741 p. 74 and n.; 
Tomoń S., ZP, Fundacja paulińskiego klasztoru i kościoła pw. 
śś. Barbary i Andrzeja Ap. w Częstochowie w pierwszej poło-
wie wieku XVII, [in:] Studia Claromontana 23, 2005, p. 206. 
[7] Z. Rozanow, E. Smulikowska E., op.cit., p. 9. 
[8] Ibidem, p. 10.
[9] The author of the design of restoration is A. Białkiewicz. 
[10] D. Czapczyńska-Kleszczyńska, M. Ćwięczek, Kościół 
pw. ŚŚ. Barbary i Andrzeja AP. Przy Klasztorze oo. Paulinów 
w Częstochowie. Program prac konserwatorskich elewacji 
kościoła. 2006. 
[11] J. Lompa, Przewodnik dokładny dla odwiedzających 
święte, od wieków cudami słynące miejsce w obrazie Naj-
świętszej Panny Maryi na Jasnej Górze w Częstochowie, 
Warsaw 1860.
[12] J. Golonka, J. Żmudziński, op.cit., p. 21.
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O BRZYDOCIE I SPOSOBACH JEJ UTRWALANIA

Artykuł jest autorską refleksją na temat brzydoty w architekturze. Inspiracją do przemyśleń w nim zawartych 
są badania Umberto Eco, Karola Bergera i Witolda Gombrowicza Refleksje dotyczą szczególnie brzydoty 
jako atrybutu przemian architektury w dobie społeczeństwa medialnego. Przesądza to o aktualności zapre-
zentowanych rozważań, które w zamiarze autora mogą mieć również wartości inspirujące.

Słowa kluczowe: architektura, twórczość, brzydota 

Pojęcia brzydoty i piękna są silnie osadzone 
w kontekście społecznym i kulturowym.

Jeszcze stosunkowo niedawno (250 lat temu), 
do połowy XVIII wieku na straży piękna stał me-
cenat głównych instytucji społecznych – kościoła 
i władzy świeckiej, które nakreślały zadania archi- 
tektury. Miała ona spełniać potrzeby mecenasów 
i cieszyć ich oczy. Służyła budowie prestiżu, pod-
kreślaniu społecznego statusu i uznania oraz peł-
niła cele edukacyjne. Były to funkcje niejako na- 
rzucone z zewnątrz architekturze. Korzyści jakie  
dawała nie odnosiły się do ambicji twórcy, ale do 
potrzeb mecenasa. Przekaz związany z interesem 
mecenasa, musiał być społecznie zrozumiany i es-
tetycznie akceptowany. Trudno więc było sobie wy-
obrazić możliwość ekspresji własnych upodobań  
architektów – ich ambicje były podporządkowane 
gustowi mecenasa. Mecenas musiał mieć pewność, 
że przekaz dotrze do adresata i zostanie poprawnie 
odczytany. Społeczne znaczenie tego przekazu na-
rzucało styl, który był czytelny i miał upiększyć me-
cenasa w oczach odbiorców architektury (zwykłych 
ludzi). Współczesne rozumienie architektury jako nie-
skrępowanej ekspresji pomysłów samych architek-
tów – w zasadzie nie istniało [1].

W przeciwieństwie do tych dawnych reguł, ar- 
chitektura nowoczesna tworzona jest wedle innych  
zasad. Liczy się w niej indywidualność architekta, 
innowacyjność, przyciągnięcie uwagi, nieodłącz-
nie związane ze swobodą twórczą, uwolnieniem od 
stereotypu. Zasadniczo zmieniła się relacja archi-
tekt – zleceniodawca, na korzyść architekta. Zamiast 
wyrażać przesłanie ideowe zleceniodawcy, architekt 
w dużej mierze sam je kreuje. Jest w tym zakresie 
o wiele bardziej niezależny, może w otoczeniu zazna-
czyć ślad własnej indywidualności, talentu, zdolności, 
stworzyć obiekt oryginalny, nieszablonowy. W świa-
domości wielu architektów tak pojmowana swoboda 
twórcza jest przepustką do sławy i uznania.

Tu rodzi się pytanie o efekty tej postawy, o kierun-
ki zmian w wyglądzie naszego otoczenia. Otoczenie 
wykreowane przez architektów może sprawiać nam 
przyjemność, ale może również skazać nas na oglą-
danie brzydkich krajobrazów, będących odbiciem 
braku talentu, chorych upodobań, patologicznych 
tęsknot, przesadnych ambicji, wykrzywionych gu-
stów. W zbiorowościach ludzkich, w tzw. przestrzeni 
społecznej, ten rodzaj patologii jest dość skutecznie 
diagnozowany i piętnowany. Społeczeństwo potrafi 
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obronić się przed osobnikami o skłonnościach za-
grażających ładowi społecznemu. Obrona przed taki-
mi zachowaniami polega na izolowaniu niebezpiecz-
nych osobników. Niestety w przestrzeni realnej, nie 
wykształciliśmy podobnego systemu ochrony ładu 
przestrzennego. Możemy być bezkarnie skazywa-
ni na egzystencję w ohydnym otoczeniu, epatowa-
ni brzydkimi budynkami, będącymi efektem gorszą-
cych ambicji psychopatycznych twórców, nie pono-
szących żadnych konsekwencji swojego destruktyw-
nego wpływu na otoczenie.

Oczywiście brzydota i ohyda występuje nie tyl-
ko w architekturze [2]. Mówi się, że dzięki brzydo-
cie możemy rozpoznać piękno. Każde pojęcie może 
egzystować na zasadzie możliwości porównania go 
z jego przeciwieństwem. Gdyby wszystko było tyl-
ko piękne, pojęcie piękna nie miałoby sensu jako 
wyróżnik specyficznej cechy architektury. W niektó-
rych dziedzinach sztuki – na przykład w sztuce fil-
mowej, wywołanie obrzydzenia, strachu, grozy jest 
sprawdzoną metodą działań artystycznych. Jest tu 
jednak jeden podstawowy warunek dopuszczający 
ten rodzaj działań artystycznych. Oglądając ohydę, 
odczuwając przerażenie i niesmak musimy mieć 
pewność, że są one fikcją, nie dotyczą nas napraw-
dę w realnej rzeczywistości. Jest to tzw. bezpieczna 
brzydota. Architektura tym różni się od malarstwa, 
filmu i teatru, że odbiór dzieła odbywa się w real-
nym świecie. Z tego świata nie możemy wyjść, tak 
jak z kina po zakończonym horrorze. Bez względu 
na naszą wolę, jesteśmy skazani na ciągłe przeży-
wanie koszmaru.

Należy jednak zwrócić uwagę na istotne zmiany 
społecznych preferencji wynikające z coraz większe-
go znaczenia globalnych mediów (reklamy, telewi-
zji, internetu). Zmiany kulturowe charakterystyczne 

dla „społeczeństwa medialnego” przewartościowa-
ły oczekiwania związane z przesłaniem architektury 
i wymagania stawiane jej twórcom. Coraz bardziej 
liczy się pogoń za modą, sensacją i nowoczesnym 
stylingiem kreowanym przez media.

Media w swej naturze dotyczą dwóch światów – ta-
kiego jakim jest, i takiego jaki jest tworzony w prze-
kazie medialnym. W społeczeństwie medialnym rze-
czywistość podlega charakterystycznym procesom 
odrealnienia. Media – potężny instrument kreowania 
rzeczywistości sprawiają, że nasze poczucie realno-
ści ulega transformacji. To co nam dostarcza przekaz 
medialny ma nas zainteresować, zaszokować, przy-
kuć uwagę – informacja niezauważona nie ma żadnej 
wartości. Uczestnik społeczeństwa medialnego funk-
cjonuje w odrealnionej rzeczywistości, która z moni-
torów telewizyjnych i ekranów filmowych przenika 
do realnego otoczenia. Ten proces powoduje rozpo-
wszechnienie „taniej” estetyzacji graniczącej z brzy-
dotą. Brzydota ogarnia coraz to większe obszary na-
szego otoczenia. Można wymienić dwie interpretacje 
tego zjawiska.

1. Brzydota, która nie jest przeciwieństwem pięk-
na, ale wyrazem jego braku. Nie jest to więc stan ne-
gatywny, ale brak wartości pozytywnych, podobnie 
jak zero nie jest przeciwieństwem jedynki. Dlatego, 
ludzi tworzących ten rodzaj brzydkiej architektury czę-
sto nazywamy pozbawionymi talentu, inwencji twór-
czej. Wskazujemy na brak predyspozycji do tworze-
nia piękna. Efektem ich działań jest „piękno nieudol-
ne”, kicz, szmira, camp.

2. Brzydota, która jest odrębną wartością estetycz-
ną, pod pewnymi względami przeciwstawną pięknu. 
W tej interpretacji posiada ona własne potwierdzają-
ce ją cechy, które można by nazwać jeśli nie kano-
nem brzydoty, to z pewnością opisać specyficznymi 
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wyróżnikami stylistycznymi. Są one wynikiem posta-
wy twórczej związanej z silną potrzebą autokreacji, 
połączonej z chęcią uzewnętrznienia własnych prze-
sadnych ambicji. Chodzi o stworzenie architektury, 
która ma szokować lub w inny sposób wpływać na 
doznania, poprzez zaprzeczenie tego, co przez wie-
ki uznawano za piękne. 

W ramach tak rozumianej brzydoty można wyróż-
nić następujące kierunki:
– programowe zaprzeczenie, negowanie, odrzucenie,
– celowa dysharmonia, 
– zaplanowana nieczytelność, bezład przestrzenny, 
– intencjonalna pseudoestetyzacja (nazywana mod-

nym słowem styling)
– infantylizm służący „osładzaniu” otoczenia,
– wywołanie niesmaku, ohydy, 
– wywołanie przerażenia, strachu. 

Można więc w ramach brzydoty wymienić nastę-
pujące kierunki stylistyczne: architekturę kiczu, bez-
ładu, dysharmonii, odrzucenia, architekturę strachu 
i niesmaku, i architekturę osładzania i powierzchow-
nego styingu.

Skrótowa forma artykułu nie pozwala na dokład-
niejsze omówienie tych kierunków i twórczości archi-
tektów z nimi związanych. Tym niemniej należy odno-
tować wzrost brzydoty w twórczości architektonicz-
nej, czego dowodem jest jakość nowej architektury 
wypełniającej wiele śródmieść i intensywnie urbani-
zujących się obszarów podmiejskich (urban sprawl). 
Społeczna akceptacja dla tej sytuacji jest związana 
ze współczesnymi przemianami kulturowymi i wpły-
wem mediów na preferencje estetyczne.

Z drugiej strony sprzyja temu postawa twórcza 
architektów, których dążenie do indywidualizmu za 
wszelką cenę, co rusz skutkuje brzydotą. Brzydota 
w dziwny sposób zaczyna fascynować, staje się po-

ciągająca i często jest utożsamiana z ekspresją wła-
snej osobowości.

Przyczynę takiej sytuacji dobrze oddaje dialog 
z „Iwony, księżniczki Burgunda” Witolda Gombrowi-
cza [3], poprzedzony wstępem autora: 

Książę Filip zaręcza się z nieapetyczną Iwoną, po-
nieważ godność jego jest obrażona jej nieszczęśliwym 
wyglądem i nie chce, jako wolny duch, poddać się 
naturalnej niechęci, jaką wzbudza ta przykra panienka 
(…) Książe: dlaczego ma mi się podobać tylko ładna? 
A brzydka nie może mi się podobać? Gdzież to jest za-
pisane? Gdzież jest takie prawo, któremu ja miałbym 
ulegać jak bezduszny narząd, a nie jak człowiek wolny?

Podobnie zdanie o uroku brzydoty ma Rem Ko-
olhaas [4]: Także brzydota ma prawo do życia. (...) 
jeśli coś jest brzydkie, ale ważne, jest godne zacho-
wania. …Czy to nie jest charakterystyczne?  K i e d y 
m ó w i m y  o  p i ę k n i e ,  r o b i  s i ę  n u d -
n o ,  a  k i e d y  p o j a w i a  s i ę  b r z y d o t a , 
a t m o s f e r a  n a t y c h m i a s t  s i ę  o ż y w i a .

Należy również zauważyć, że w społeczeństwie 
medialnym, twórcy architektury stają się w jakimś 
stopniu celebrytami. Rozgłos zdobywają dzięki tym 
samym zdolnościom, które z przeciętnego wokali-
sty tworzą osobę znaną z tego, że jest znana. A więc 
umiejętność skandalizowania, szokowania, zwróce-
nia na siebie uwagi, jest o wiele ważniejsza dla popu-
larności (i pieniędzy) niż rzetelna wiedza i zdolności 
twórcze. Tym bardziej, że piękno i ład przestrzenny nie 
zawsze są zauważane. Jeżeli chcemy być zauważeni 
powinniśmy przyciągnąć uwagę – i w tym szokująca 
brzydota jest nie do zastąpienia. Ta sytuacja przypo-
mina pierwsze strony tabloidów, gdzie dobro, piękno 
i prawda nie przyciąga uwagi z taką siłą jak występek, 
zło, kłamstwo i ohyda.
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ON UGLINESS AND WAYS OF ITS PRESERVATION

The paper presents a reflection on ugliness in architecture. The inspiration for reflections contained in it are 
studies of Umberto Eco, Karl Berger and Witold Gombrowicz. In particular, it contains reflections on ugli-
ness as an attribute of change in architecture, typical for an era of media society. According to the author, 
presented considerations may have inspirational value. 
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The notions of ugliness and beauty are fixed in 
their social and cultural context.

Not so long (250 years) ago – till the middle of the 
18th century, beauty was guarded by the patronage 
of the main social institutions – the Church and the 
secular authorities which defined the assignments of 
architecture. It was expected to satisfy the patrons’ 
needs and be easy on the eye. It served to build pres-
tige, emphasize social status and recognition as well 
as realize educational objectives. Those functions were 
somehow imposed on architecture from the outside. 
The profits it gave referred to the patron’s needs in-
stead of the creator’s ambitions. Its message related to 
the patron’s interest had to be socially understood and 
esthetically accepted. Thus, it was difficult to imagine 
a possibility of expressing architects’ own preferences 
– their ambitions were subordinate to the patron’s taste. 
He had to be certain that his message would reach 
the addressee and be interpreted correctly. The social 
significance of such a message imposed a legible style 
which was supposed to beautify the patron in the eyes 
of the recipients of architecture (common people). 
The contemporary comprehension of architecture as 
the unimpeded expression of architects’ ideas did not 
really exist [1].

Contrary to those old rules, modern architec-
ture is created according to different principles. 
What really counts is an architect’s individuality, 
innovativeness, attentiveness bound with creative 
freedom, liberation from stereotypes. The architect-
client relation has changed significantly. Instead 
of expressing his client’s ideological message, an 
architect creates it himself to a large extent. In this 
range, he is much more independent, he can leave 
the stamp of his own individuality, talent and skill 
on the surroundings, create an original and unique 
object. In many architects’ consciousness, such 
comprehension of creative freedom is a pass to 
fame and esteem.

A question arises here about the effects of such 
an attitude, about the directions of changes in the 
appearance of our surroundings. Surroundings cre-
ated by architects may please us or condemn us to 
look at ugly landscapes which reflect lacking talent, 
morbid preferences, pathological longings, excessive 
ambitions, twisted tastes. In human communities, in the 
so-called social space, this kind of pathology is quite 
effectively diagnosed and stigmatized. The society 
can defend itself against characters whose inclinations 
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threaten social order. Protection from such behaviours 
consists in isolating such dangerous individuals. Un-
fortunately, in the real space, we have not developed 
a similar system of protecting spatial order. We can 
be condemned to existence in atrocious surroundings 
with impunity, shocked by ugly buildings which result 
from the corruptive ambitions of psychopathic creators 
who do not suffer any consequences of their destruc-
tive impact on the surroundings.

Obviously, ugliness and eyesores appear beyond 
architecture as well [2]. It is said that ugliness allows 
us to recognize beauty. Every notion may exist if it 
can be compared with its opposite. If everything was 
beautiful, the notion of beauty would not make any 
sense as a determinant of a characteristic feature 
of architecture. In some domains of art – in film for 
instance – evoking disgust, fear or horror is a proven 
method of artistic actions. However, there is one el-
ementary condition which justifies this kind of artistic 
acts. Watching monstrosities, feeling terrified and 
disgusted, we must be sure that they are fiction, they 
do not concern us in reality. We call it safe ugliness. 
Architecture differs from painting, film and theatre in 
the fact that the reception of a work takes place in 
the real world. We cannot leave this world just like we 
leave the cinema after watching a horror film. We are 
condemned to experience a nightmare involuntarily 
over and over again.

However, we should follow some significant 
changes in social preferences resulting from the 
increasing importance of the global media (advertis-
ing, television, the Internet). Cultural changes, char-
acteristic of he media society, reevaluated expecta-
tions related to the message of architecture and the 
requirements for its creators. A quest for fashions, 
sensations and modern styling created by the media 
is more and more important.

In their nature, the media concern two worlds 
– the way it is and the way it is created in media 

broadcasting. In the media society, reality is rendered 
unreal through some characteristic processes. The 
media – a powerful instrument of creating reality – 
transform our sense of reality. What we receive from 
media transmissions is expected to interest or shock 
us, to attract our attention – unnoticed information is 
valueless.

A participant in the media society functions in 
non-reality which filters in the real surroundings from 
computer monitors and TV screens. This process 
spreads cheap estheticism which verges on ugliness. 
Ugliness sweeps across vaster and vaster areas of 
our surroundings.

We can present two interpretations of this phe-
nomenon.

1. Ugliness which is not the opposite of beauty 
but an expression of its lack. Thus, it is not a nega-
tive state but a lack of positive values, just like zero is 
not the opposite of one. Therefore, we often say that 
people who create this kind of ugly architecture lack 
talent and creative inventiveness. We indicate their 
lack of predispositions to create beauty. The effect of 
their activities is clumsy beauty, kitsch, trash, camp.

2. Ugliness which is a separate esthetical value, 
in some respects opposed to beauty. In this inter-
pretation, it possesses its own confirming features. 
If they cannot be called canons of ugliness, they can 
surely be described with specific stylistic determi-
nants. They result from a creative attitude related to 
a strong need for self-creation combined with the will 
to manifest excessive ambitions. It is about creating 
architecture which would shock or influence experi-
ences in another way, by contradicting what has been 
acknowledged as beautiful for ages.

In such comprehension of ugliness, we can dis-
tinguish the following trends:
– programmatic contradiction, negation, rejection,
– purposeful disharmony,
– planned illegibility, spatial disorder,
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– intentional pseudo-estheticism (described with the 
”fashionable” word styling),

– infantilism serving to sweeten the surroundings,
– evoking distaste, atrocity,
– evoking terror, fear.

Thus, we can enumerate the following stylistic 
trends within ugliness: the architecture of kitsch, 
disorder, disharmony and rejection, the architecture 
of fear and distaste, the architecture of sweetening 
and superficial styling.

The abridged form of this article does not allow 
me to discuss these trends and related architects’ 
portfolios more thoroughly. Nevertheless, we ought 
to notice increasing ugliness in architectural creation 
which can be proved by the quality of new architec-
ture filling many city centres and the phenomenon of 
urban sprawl. Social acceptance for this situation is 
related to contemporary cultural transformations and 
the impact of the media on esthetical preferences.

On the other hand, it is supported by the creative 
attitude of architects whose desire for individualism at 
any price usually results in ugliness. Weirdly enough, 
ugliness is more and more fascinating, attractive and 
often identified with the expression of personality.

The cause of such a situation is fantastically ren-
dered by an excerpt from “Ivona, Princess of Burgundia” 
by Witold Gombrowicz [3] with the author’s introduction:

Prince Phillip is getting engaged to the uninviting 
Yvonne because his dignity is offended by her unfor-

tunate appearance, and – as a free spirit – he does 
not want to surrender to the natural aversion the poor 
girl arouses in him (…) Prince: Why should I like pretty 
ones only? Could I not fancy an ugly one? Where is 
it written? Where is a law I would be subject to as 
a soulless organ, not as a free man?

Rem Koolhaas [4] has got a similar opinion of the 
charm of ugliness: Ugliness has the right to live, too… 
if something is ugly but important, it is worth preserv-
ing… Is it not characteristic? W h e n  w e  t a l k 
a b o u t  b e a u t y ,  w e  s o o n  g e t  b o r e d ; 
w h e n  u g l i n e s s  a p p e a r s ,  t h e  a t m o -
s p h e r e  l i v e n s  u p  a t  o n c e .

We should also notice that, in the media society, 
the creators of architecture become celebrities to 
a certain degree. They gain prominence owing to 
the same abilities which change an average vocalist 
into someone who is known for being known. So, an 
ability to scandalize, shock, attract attention is much 
more important for popularity (and money) than 
genuine learning and creative potential. The more 
so because beauty and spatial order are not always 
noticed. If we want to be noticed, we should attract 
attention – shocking ugliness is irreplaceable in this 
respect. This situation resembles the front pages of 
tabloids where goodness, beauty and truth do not 
attract as much attention as misdemeanor, evilness, 
falsehood and atrocity.
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ZAPOMNIANA ARCHITEKTURA

niepewność odnośnie czasu i historii, środowiska i jego konstrukcji… pewnych rzeczy – niejasnych 
w kontekście czasu i architektury – ten tekst nie wyjaśnia. jesteśmy zagubieni. bałagan jest coraz większy. 
za plecami czai się historia i może pewnego dnia nas pochłonie? nasza obecność na tej planecie popadnie 
w przyszłości w zapomnienie?

Słowa kluczowe: historia, współczesność, nowoczesność, kultura, popkultura

* Cotti Lorenzo, Architekt Sdvb9, Locarno, Szwajcaria.

la morte non è nel non poter comunicare, ma nel 
non poter più essere compresi[1].

przemijanie jest nierozerwalnie związane z życiem 
i istnieniem człowieka. przemijanie to czas. jedynie 
umiejętność zamieszkiwania czasu pozwala nam bu-
dować. do tej pory architekturę analizowano w sto-
sunku do przestrzeni niemal ignorując fakt, że ta prze-
strzeń przez nią zajmowana, porządkowana, zagospo-
darowywana i zabudowywana jest przestrzenią histo-
ryczną, w której nie budujemy tak jak budowali sta-
rożytni nawet jeśli dalej mieszkamy w niej tak, jak oni 
mieszkali. to, co się zmieniło, to sposób w jaki miesz-
kamy. i ta zmiana jest obrazem czasu. wypadałoby za-
tem myśleć o architekturze w stosunku do czasu [2].

écrire, écrire n’importe quoi. tout se qui me passe 
par la tête: les carotes sont cuites... [3].

z praktycznego punktu widzenia czas i historia to 
jedno i to samo. czas i historia dokonały prawdziwej 
czystki estetycznej i koncepcyjnej, która eliminując rze-
czy słabsze i gorsze teoretycznie zostawiła te lepsze. to 
by znaczyło, że nasza świadomość jest budowana wy-
łącznie w oparciu o to, co najlepsze, co przeszło przez 
sito czasu i historii. to, co odsiane, jest już nieosiągal-
ne. na dobre i na złe jesteśmy wytworami ewolucji se-
lektywnej, zakładającej, że pewne rzeczy się eliminuje.

budujemy naszą przyszłość w oparciu o taką wy-

biórczą, przesianą, wyidealizowaną i idealną historię. jak 
to się kiedyś lepiej żyło! teraz jest beznadziejnie (jaka 
brzydka architektura!), przeszłość za to – jaka piękna.

es gibtsienoch, diegutendingeto motto sieci skle-
powej manufactum prowadzącej – również interne-
tową – sprzedaż starych dobrych rzeczy. jakość i so-
lidność ręcznej roboty charakterystycznej dla tej ewi-
dentnie lepszej przeszłości za którą tak tęsknimy. nie 
przeszkadza nam fakt uprzemysłowienia produkcji za-
latującej werkbundem... a może nawet pre-werkbun-
dem, bo można tu znaleźć rzeczy projektowane przez 
bauhaus, od wagenfelda po brandt, ekspresy do 
kawy bialetti czy szwajcarskie ołówki mechaniczne...

a mia madre piacevano molto le feste, le feste come 
questa: oggi sarebbe venuta qui. valentina, ti ricordi 
quando ci comprava le ‘nogatine’: metà cioccolatino 
metà caramella. le ‘nogatine’, oggi non le fanno più. 
a ottobre un giorno arrivava a casa e diceva: ‘indovinate 
cosa vi ho portato...’. ma noi lo sapevamo già, erano 
i primi mandarini della stagione. ora, invece, ci sono 
le ciliegie tutto l’anno, le fragole tutto l’anno, ma che 
ricordi avranno un giorno questi bambini, eh?! [4].

a przecież przeszłość to także smrody i wyziewy, 
których przerażający opis daje carlomariacipolla [5].
opis wystarczająco dokładny by stworzyć pełny obraz 
równie nieprzystający do architektury miasta końca 
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siedemnastego wieku, co opis konnych ulic nowego 
paryża opisanego przez baudelaire’a [6].

eh! quoi! vous ici, mon cher? vous, dans un mau-
vais lieu! vous, le buveur de quintessences! vous, le 
mangeur d’ambrosie! en vérité, il y a là de quoi me 
surprendre. 

– mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux 
et des voitures. tout à l’heure, comme je traversais le 
boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la 
boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au 
galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un 
mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange 
du macadam. Je n’ai pas eu le courage de la ramasser. 
J’ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes 
que de me faire rompre les os. et puis, me suis-je dit, 
à quelque chose malheur est bon. je puis maintenant 
me promener incognito, faire des actions basses, et 
me livrer à la crapule, comme les simples mortels. et 
me voici, tout semblable à vous, comme vous voyez!

– vous devriez au moins faire afficher cette auréole, 
ou la faire réclamer par le commissaire. 

– ma foi! non. je me trouve bien ici. vous seul, vous 
m’avez reconnu. d’ailleurs la dignité m’ennuie. ensuite 
je pense avec joie que quelque mauvais poète la ra-
massera et s’en coiffera impudemment. faire un heureux, 
quelle jouissance! et surtout un heureux qui me fera rire! 
pensez à x, ou à z! hein! comme ce sera drôle!

i gdzie ten powab przeszłości, skoro brnie się 
przez błoto – ostrożnie, żeby jak najmniej śmierdzia-
ło, a historia toskanii opowiedziana przez cipollę jest 
dosłownie pełna śmieci i gnoju. przeszłość bulgocą-
cych rynsztoków, wychodków doczepionych do pa-
łacowych elewacji w formie rachitycznych drewnia-
nych konstrukcji, przeszłość bez lodówek, centralne-
go ogrzewania i telewizji.

kilka lat temu szliśmy wraz z goszczącą u nas 
dziewczyną przez starówkę locarno. wydawało się, 
że typowa dla drugiej połowy dziewiętnastego wieku 
uliczka wykładana otoczakami, z dwoma równoległy-

mi pasami gładkiego kamienia wywołała u niej (lek-
ki) szok. tłumaczyliśmy, że oba elementy mają swo-
je racje użytkowe: wóz toczy się po gładkim, a koń, 
który wypróżnia się nawet kłusując, idzie środkiem. 
wciąż nie rozumiem co w tym szokującego zwłasz-
cza, że dziewczyna jeździ konno, tyle że po mane-
żu lub w dziewiczej naturze. bez prawdziwego ob-
razu historii oczyszczonej z aspektów codzienności. 
tak sięjakoś przyjęło, że dawniej wszyscy żyli w pa-
łacach pełnych służby. nie pomylę się zbytnio jeżeli 
powiem, że palladio był architektem wszystkich (nie 
znajdziecie na rzutach ani jednej łazienki), a po nim 
jeszcze kilku innych, słabszych, tu czy tam, jak alberti.

to właśnie jest ta percepcja historyczno-architek-
tonicznau soldoniego, w której różne okresy miesza-
ją się tworząc jedną, niezamierzenie bezosobową ka-
tegorię: historię. należałobyjąwreszciezweryfikować: 
nieodmiennie bawi mnie zadawanie studentom py-
tania, czy renesans przypadał bardziej na pierwszą, 
czy raczej na drugą połowę dziewiętnastego wieku 
i otrzymywanie odpowiedzi – statystycznie oczywi-
ście na pierwszą połowę…

„laisse moi guider tes pas dans l’existance,
laisse moi la chance de me faire aimer, 
viens comme une enfant au creux de mon épaule, 
laisse moi le rôle, 
de te faire oublier: 
le temps qui va, 
le temps qui sommeille, 
le temps sans joie, 
le temps des merveilles, 
le temps d’un jour, 
temps d’une seconde, 
le tempps qui court, 
ou celui qui gronde...” [7]

w 1924 roku miestak rozpoczął pewną konferen-
cję: dzisiaj więcej niż kiedykolwiek mówi się o budo-
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waniu a nigdy wcześniej nie odeszliśmy tak daleko od 
jego istoty. właśnie z tego powodu kwestia istoty sztu-
ki budowania ma dziś decydujące znaczenie. dopie-
ro gdy jasno określimy tę istotę będziemy mogli sku-
tecznie i zdecydowanie walczyć o podstawowe zasa-
dy nowej sztuki budowania. (…) prawdziwe znacze-
nie budynku to jego cel. budynki we wszystkich epo-
kach służyły zawsze realnym celom, jakkolwiek cele 
te różniły się typem i charakterem. dla budynku de-
cydujący był zawsze cel. to cel nadawał konstrukcji 
formę „sacrum” lub „profanum”.

nasze wykształcenie historyczne zaciemniło nam 
obraz tych spraw. i to z tego powodu skutek wciąż 
mylony jest z przyczyną. to stąd bierze się powszech-
ne przekonanie, że budynki powstają z miłości do ar-
chitektury. nawet uświęcony język świątyń i katedr jest 
wynikiem jakiegoś celu. tak się rzeczy mają, a nie na 
odwrót. za każdym razem cel zmienia język form. To 
samo dotyczy środków, materiałów i techniki [8].

później miesskupia się na osobie rzemieślnika 
w kontekście uprzemysłowienia i ogólnie przemy-
śle… zaś inne wystąpienie z tego samego roku zaczy-
na w ten sposób: to nie formy architektoniczne spra-
wiają, że dawne budowle wydają się nam tak bogate 
znaczeniowo lecz fakt, że starożytne świątynie, bazyli-
ki i średniowieczne katedry nie były dziełem jednostek 
tylko tworem całej epoki [9]. artykuł dalej porusza kwe-
stię wartości dzieła publicznego a kończy się wezwa-
niem do odrzucenia wszelkich postaw romantycznych, 
a więc i tej rzemieślniczej, by wejść wreszcie w epo-
kę nowoczesności i stać się dziećmi swoich czasów.

w tym samym czasie (1926) hannesmeyer pi-
sał w neuewelt: (…) każda epoka wymaga swojego 
kształtu. naszym zadaniem jest dać naszemu nowe-
mu światu przy użyciu nowoczesnych środków nowy 
kształt. jednak nasza świadomość historii jest cią-
żącym nam brzemieniem, a nasza zaawansowana-
edukacja stawia przeszkody blokujące nasze nowe 
ścieżki. (…) czysta konstrukcja jest znakiem nowego 

świata form. forma konstrukcyjna nie ma cech naro-
dowych, jest kosmopolityczna, wyraża międzynaro-
dową koncepcję architektury. internacjonalność jest 
prerogatywą naszego czasu. obecnie każda faza na-
szej kultury jest w przeważającym stopniu konstruk-
cyjna. a że jednak ludzka bierność jest tym, czym jest, 
nie dziwi fakt, że takie podejście w jego najczystszej 
formie najłatwiej znaleźć tam, gdzie nie postała ni-
gdy stopa greków i ludwika xiv: w reklamie, typogra-
fii, kinie, fotografii [10].

„ordre et climatméditerranéens”
podział pogody – czyli czasu w ujęciu meteoro-

logicznym – na kategorie albertosartorisa [11] ma-
więcej sensu niż niejedna taksonomia autorstwa 
historyków architektury, zarówno z punktu widze-
nia kontekstu i reakcji architektury na kontekst, jak  
i w kontekście słów miesa i meyera. europa jestana-
lizowanaprzez sartorisaz jednej strony bezpośrednio 
w oparciu o dominanty środowiskowe, z drugiej po-
średnio z uwzględnieniem wpływów środowiska na 
kształtowanie społeczeństw, a zatem architektury.

tym sposobem zostaje ogarnięta i zrozumiana 
sama natura nowej architektury, zamieszkiwania no-
wego świata.

ten podział jakoś nie trafił na podatny grunt. o ile 
wiem, to jedyna encyklopedia, bo o encyklopediach 
mówimy, która porządkuje nową architekturę zgod-
nie z właściwymi dla niej kategoriami i sposobem my-
ślenia, tworząc i po raz pierwszy ukazując krajobraz 
współczesnej architektury. oczywiście pojęcie krajo-
brazu jest rozumiane jako otwarta, koherentna całość.

rację miał przed latyfrancescotentori utrzymując, 
że historię i krytykę architektoniczną należy zostawić 
architektom. również ze słów miesa i meyera moż-
na wywnioskować, że architekt jest i na swój sposób 
powinien umieć karmić się wszystkim. może to po-
zwoliłoby na niewielki acz niezbędny wysiłek związa-
ny z umieszczeniem architektury w pewnym kontek-
ście, wliczając w to jej własny wewnętrzny kontekst 
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i to, jak architektura zmienia swoją pozycję na płasz-
czyźnie społecznej i politycznej.

jaki ma na przykład sens pisanie o awangardzie 
bez uwzględniania wojny i jej objawionych (po raz 
pierwszy w takiej skali) okropieństw? straszliwe pięt-
no pierwszej wojny światowej, okopów, poszatkowa-
nych ciał, zdekompletowanych żołnierzy wracających 
do rodzinnych miast (właśnie na etapie intensywne-
go rozwoju). jaki sens ma gadanie o bauhausie bez 
myślenia o innych werkbundach/arts and crafts, bez 
szukania związków pomiędzy niemieckim werkbun-
dem a angielskim arts and crafts, pierwszą zmianą 
w samej koncepcji zawodu i osoby rzemieślnika?

architecture, libre: émouvoir [12]
chciałbym zakończyć te rozważania pewnym 

uogólnieniem. mamy dziś do czynienia z trzema 
rodzajami tekstów. pierwszy rodzaj to na przykład 
teksty vittoriogregottiego – architettura e postmetro-
poli, contro la fine dell’architettura, l’architetturanel-
l’epocadell’incessante – wysokiej klasy, wyważone 
i dobrze napisane, o charakterze niemalże encyklo- 
pedycznym. drugi rodzaj to teksty pisane przez  
młode pokolenie: tych, którzy uczą lub właśnie za-

czynają nauczać, teksty takie jak ilbuonabitareina-
kiegoabalosa, nacechowane usilną próbą podziele-
nia rzeczywistości na kategorie, co przydaje im trud-
nej do zniesienia w lekturze sztuczności. jest wresz-
cie trzeci typ krótkich tekstów dotyczących zazwy-
czaj projektów zrealizowanych stosunkowo niedaw-
no, takich jak świetne artykuły paoliantonelli w ostat-
nich numerach domusa, komentarze i opisy orga-
nizowanych przez nią wystaw, na przykład design 
and the elasticmind.

powiedziano mi kiedyś, że lepiej nie wymieniać ni-
kogo z nazwiska, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu 
jakiś komentarz, ja jednak wierzę, że architektura do-
szła do punktu, w którym ze wszystkich sił powinni-
śmy próbować się ruszyć, z tą samą determinacją, 
z którą parli do przodu mies i meyer, a którą widać 
w designie i grafice, dwóch światach projektowych 
o godnej pozazdroszczenia witalności. śnięty i fał-
szywie politycznie poprawny (i nazbyt często drama-
tycznie niepoprawny projektowo) stan naszych uni-
wersytetów zaczyna być żenujący. jakich architektów 
kształcą szkoły?

natura wszystko przyjmie.
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indecisions on time and history, environment and its construction. some things, vague in their relation with 
time and architecture, will not be explained here. confusion rises. there’s a mess. the history is behind our 
back. will it overtake us one day? will our presence on this planet be forgotten in the future?
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la morte non è nel non poter comunicare, ma nel 
non poter più essere compresi [1].

passing is something unavoidably linked with life 
and human existence. the fleetingness is time. we 
can build only if we are able to dwell time. so far, 
architecture has been considered in its relation with 
space. the fact that the space – occupied, disposed, 
ordered and built by architecture is a historical space, 
has been mostly ignored. a space where we do not 
build like the ancients did even if we live there like they 
did. therefore what has changed is the way of life, the 
way we inhabit a space, and this change is the sign 
of the times. so architecture should be considered in 
its relation with time [2].

écrire, écrire n’importe quoi. tout se qui me passe 
par la tête: les carotes sont cuites...[3].

time and history, from a practical point of view, 
are the same thing. due to their deep aesthetical and 
conceptual great work of cleansing, things that were 
mediocre or not good enough are gone. therefore 
our conscious is based on what was good enough 
to last, what wassifted out is no longer available as 
far as cognition and building are concerned. for good 
and bad, we are all fruits of selective evolution where 
some things get eliminated.

we build our future on this selective, sifted, ideal-
ized and ideal history. life used to be so much better! 

now it’s disgusting (architecture is so ugly!) good old 
days – so beautiful instead.

esgibtsienoch, die guten dinge it’s a slogan of 
manufactum, a network of resellersand on-line shop 
with these good old things – perfectly reliable, of a craft-
work quality, typical for that obviously better past we 
miss so much. we do not even care a lot about rather 
strong industrialization, smelling like werkbund… or 
even pre-werkbund if one can find things designed 
by the bauhaus, from wagenfeld to brandt, as well as 
bialetti coffee makers and swissfixpencils…

a mia madre piacevano molto le feste, le feste 
come questa: oggi sarebbe venuta qui. valentina, 
ti ricordi quando ci comprava le “nogatine”: metà 
cioccolatino metà caramella. le “nogatine”, oggi non 
le fanno più. a ottobre un giorno arrivava a casa e 
diceva: “indovinate cosa vi ho portato...”. ma noi lo 
sapevamo già, erano i primi mandarini della stagione. 
ora, invece, ci sono le ciliegie tutto l’anno, le fragole 
tutto l’anno, ma che ricordi avranno un giorno questi 
bambini, eh?! [4].

however, the past was also made of strong smells 
and miasmas described by carlomariacipolla [5]. 
a description terrifying and precise enough to give 
us a sensorial picture opposite to the architecture 
of the late19th century. like horse lanes of new paris 
described by Baudelaire [6]:
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eh! quoi! vous ici, mon cher? vous, dans un mau-
vais lieu! vous, le buveur de quintessences! vous, le 
mangeur d’ambrosie! en vérité, il y a là de quoi me 
surprendre. 

– mon cher, vous connaissez ma terreur des che-
vaux et des voitures. tout à l’heure, comme je traver-
sais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais 
dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort 
arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréo-
le, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête 
dans la fange du macadam. Je n’ai pas eu le courage 
de la ramasser. J’ai jugé moins désagréable de perdre 
mes insignes que de me faire rompre les os. et puis, 
me suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. je 
puis maintenant me promener incognito, faire des 
actions basses, et me livrer à la crapule, comme les 
simples mortels. et me voici, tout semblable à vous, 
comme vous voyez! 

– vous devriez au moins faire afficher cette auréole, 
ou la faire réclamer par le commissaire. 

– ma foi! non. je me trouve bien ici. vous seul, 
vous m’avez reconnu. d’ailleurs la dignité m’ennuie. 
ensuite je pense avec joie que quelque mauvais poète 
la ramassera et s’en coiffera impudemment. faire un 
heureux, quelle jouissance! et surtout un heureux 
qui me fera rire! pensez à x, ou à z! hein! comme ce 
sera drôle!.

so, where’s that beautiful past of yours if you wade 
through mud trying not to stir up the smell, that past 
of tuscany told by cipolla where the streets are literally 
full of dirt and dung, the past full of boiling gutters, 
of wooden privies attached to the palace of nobility 
façade, the past with no fridge, no central heating, 
no television…

some years ago, withwe took our guest for 
a walk around the old city centre of locarno,down 
the cobblestone-covered street with two even stone 
lanes, typical of the second half of the 19th century. 
and it seemed like she was (slightly) terrified. we tried 

to explain that everything had its functional reason: 
the even ground for a carriage and the cobblestones 
for a horse that defecates even when trotting. to be 
honest, i still don’t understand that terrifying matter. 
the girl is a horse rider by the way, but she rides only 
in the paddock or uncontaminated nature. without 
a proper vision of the history devoid of that every day 
life aspects. on the other hand, it seems like there’s 
a conventional vision of the past where everybody 
lived in a fully served highly decorated palace. i can’t 
be wrong saying that palladio was the architect of all 
(on his plans you will never find a bathroom), then 
some others, a bit worse, here and there, like alberti.

that is soldonis’shistorical-architectural perception, 
in which different times are mixed up in a single asep-
tic category: history, that should finally be verified. 
asking students a question whether renaissance was 
rather in the first or maybe in the second part of the 
19thcentury and getting an answer – statistically rather 
in the first part, always makes me laugh…

laisse moi guider tes pas dans l’existance, 
laisse moi la chance de me faire aimer, 
viens comme une enfant au creux de mon épaule, 
laisse moi le rôle, 
de te faire oublier: 
le temps qui va, 
le temps qui sommeille, 
le temps sans joie, 
le temps des merveilles, 
le temps d’un jour, 
temps d’une seconde, 
le tempps qui court, 
ou celui qui gronde...” [7]

in 1924, mies opened a conference saying:
(…) today we use to speak about construction 

more than ever yet we have never been so far from 
its essence before. for that, this very day, the ques-
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tion of the essence of art of construction and decisive 
importance arises. indeed, only when this essence is 
recognized clearly we will be able to wage decidedly 
this war on fundamental principles of the new art of 
construction. till then there will be but chaos of the 
opposite forces. (…) the purpose of a building is its 
authentic meaning. the buildings of all times served 
for all but real purposes. however, those purposes 
were of different type and character. a purpose was 
always conclusive for a building, through that purpose 
a building achieved its sacred or profane form. 

our historical education has dimed our view of 
these things. for that reason we always confuse the 
effect with the cause. and we are convinced that the 
buildings existed because of love for architecture. 
even if the sacred language of the cathedrals is a re-
sult of a purpose.

this is how it is, not the other way.
each time the purpose changes the language same 

as means, material and technique [8].

then the discourse moves towards a figure of 
a craftsman and the relation with the industrialization 
and industry in general… then, in some other presen-
tation of the same year, he starts this way: it is not the 
architectural form itself but the fact that antique temple, 
basilica and mediaeval cathedral were the work of the 
entire epoch and not of a single person what makes 
them so meaningful [9]. the article touches upon the 
question of a value of a public work and the conclu-
sion is to renounce every romantic approach, i.e. 
the one of the craftwork as well, to finally enter the 
modern age and become children of their own time.

in the same time (1926) hannesmeyer in neue 
welt wrote: (…) every age requires a proper form. 
our mission is to give our new world a new form 
with modern means. but our knowledge of the past 
is a burden on our back, there are some obstacles 
in our advanced education that tragically block our 

new ways. (…) the pure construction is a feature of 
a new world of forms. a construction form has no 
national peculiarity, it is always cosmopolitan, it is an 
expression of an international concept of architecture. 
internationality is a prerogative of our time. today each 
faze of our expressive culture is mostly constructive. 
but as human idleness is what it is, it’s not surprising 
at all that this approach can be find purely only where 
the ancient greeks and luis xiv feet never stood: in 
publicity, typography, cinema and photography [10].

ordre et climatméditerranéens
wheathercategories by albertosartoris [11] have 

more sense than lot of categories created by architec-
ture historian. from both – context and reaction to the 
context as well as words by mies and meyer – points 
of view, it is about having considered europedirectly 
on the basis of environmental predominance on one 
hand, andtaking indirectly into account environmen-
tal influence on the construction of the society and 
therefore architecture on the other.

it is about having grasp and understand the very 
nature of the new architecture, of dwelling the new 
world. 

that classification by sartoris has never been in 
a favourably condition even though as far as i know 
it’s the only encyclopaedia, and we are speaking 
of encyclopaedias, that put the new architecture in 
order according to its proper categories and ideas. 
the landscape of the contemporary architecture is 
created and shown for a very first time. the term itself 
is obviously considered open and coherent…

francescotentori was right sustaining years ago 
that criticism and history of architecture should be 
left to architects. we can infer it from words by mies 
and meyer that architect seems to and should be om-
nivorous somehow. it would allow placing architecture 
inside a context, including its own internal context, 
to tract its movements on social and political levels. 
a delicate but necessary effort.
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what is the use of writing about avant-garde with-
out taking into consideration the horrors of war explicit 
this way for a first time? the terrifying impact of the 
great war, the trenches, the bodies torn to pieces, 
the soldiers coming back to growing and evolving 
towns with some parts missing. there is no sense in 
dealing with bauhaus without dealing with various 
werkbunds/arts and crafts and the relation between 
germanwerkbund and english arts and crafts, the 
very first conceptual change of craftsman figure and 
profession.

architecture, libre: émouvoir [12].
i would like to finish with some sort of gener-

alization. nowadays, we have 3 different types of 
texts and essays. one of the texts like those of vit-
toriogregotti, architettura e postmetropoli, contro la 
fine dell’architettura, l’architetturanell’epocadell’ince
ssante, balanced high class writing, almost like an 
encyclopedia. one including texts like ilbuonabitare 

by inakialbaros, texts written by young generation of 
those who teach or are about to teach, trying to put 
the reality into categories what makes them difficult to 
read. last type are short text regarding mostly recent 
projects like the splendid articles by paolaantonelli 
in domus for instance or her comments and essays 
on exhibitions she supervies, like design and the 
elastic mind. 

i was told that it making comments with names 
is never the most advisable thing to do, yet i believe 
that we are now at that point where we have to move 
from with all the strength we have, the strength of 
mies and meyer, the one used by design and graphic 
design, two worlds of a vitality to be envied. the dead 
condition of the false political correctness (with the 
total incorrigibility of the project) that animates our 
universities becomes really embarrassing. what ar-
chitects our schools can build?

the nature will adopt everything.
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NOWE ŻYCIE DAWNEJ ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ  
– PRZYKŁADY Z „MANCHESTERU PÓŁNOCY”

Architektura przemysłowa z okresu industrializacji, aczkolwiek ciągle za mało doceniana, wykorzystywana 
jest dzisiaj na nowe cele, głównie użyteczności publicznej i mieszkaniowe. Swoje „drugie życie” zawdzięcza 
nie tylko wartościom utylitarnym, ale także kulturowym i estetycznym. Problem ilustrują dwa przykłady z te-
renu Białegostoku, który w XIX wieku nazywany był Manchesterem Północy.

Słowa kluczowe: architektura przemysłowa, adaptacje, lofty, galerie handlowe

Wprowadzenie
W przestrzeni polskich miast zachowało się za-

skakująco wiele budynków i zespołów fabrycznych 
z okresu industrialnego. W czasach PRL-u, po upań-
stwowieniu przemysłu, większość z nich była nadal 
wykorzystywana na cele zgodne lub zbliżone do pier-
wotnego przeznaczenia. Głównie służyły za magazy-
ny, ale w niektórych nadal prowadzono produkcję. 
O ich „trwaniu” decydowały wówczas względy utyli-
tarne: względnie dobry stan techniczny struktury bu-
dowlanej oraz jej przydatność użytkowa. 

Sytuacja zmieniła się po roku 1990, kiedy o losie 
poprzemysłowego dziedzictwa zaczęły decydować 
mechanizmy gospodarki rynkowej. Z jednej strony 
doprowadziły one do ekonomicznego upadku i za-
mknięcia fabryk, z drugiej – uczyniły z nich, a wła-
ściwie z zajmowanego przez nie terenu, przedmiot 
pożądania poważnych inwestorów. Atutem okazała 
się lokalizacja: zespoły fabryczne wznoszone w XIX 
wieku na obrzeżach miast, dziś znajdują się w ob-
szarach śródmiejskich, cechujących się wysoką ren-
tą gruntową. Przywrócenie tych przestrzeni miastu 
poprzez zastąpienie funkcji przemysłowych funkcja-

mi bardziej stosownymi do lokalizacji (użyteczności 
publicznej, mieszkaniowymi) jest racjonalnym dzia-
łaniem wpisującym się w politykę zrównoważonego 
rozwoju. Kwestią zasadniczą, ciągle budzącą spo-
ry, pozostaje stosunek do poprzemysłowych budyn-
ków, przekładający się na decyzje o ich wyburzeniu 
lub adaptacji. Trudno nie zgodzić się z opinią, że 
my wciąż jeszcze deprecjonujemy relikty poprzemy-
słowe jako obiekty pozbawione wartości, znaczenia, 
jako zużyte technologicznie i technologicznie kuba-
tury [1]. Ale prawdą jest też, że w ostatnim dziesię-
cioleciu świadomość społeczna w tej kwestii bardzo 
się zmieniła. Coraz powszechniejsze jest docenianie 
wartości kulturowych architektury przemysłowej, po-
strzeganych głównie w aspekcie historycznym i spo-
łecznym, a także wartości estetycznych i etycznych. 
W systematyce wartości architektury zaproponowa-
nej przez Andrzeja Basistę [2] są to wartości wyż-
sze niż użytecznościowe. Dowodem uznania archi-
tektury przemysłowej za dziedzictwo kultury jest włą-
czenie wielu obiektów i zespołów do rejestru zabyt-
ków i objęcie ich ochroną konserwatorską. Niezależ-
nie od statusu prawnego, wartością starych budyn-
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ków jest autentyzm i unikatowość, a to są wartości 
nie do przecenienia w świecie zdominowanym przez 
globalne produkty.

W artykule przedstawiono 2 przykłady adaptacji 
budynków poprzemysłowych z końca XIX i począt-
ku XX wieku w Białymstoku, zwanym niegdyś Man-
chesterem Północy. W ostatniej ćwierci XIX wieku, 
miasto było największym ośrodkiem przemysłu włó-
kienniczego w guberniach Siewiero-Zapadnogo Kra-
ja. W roku 1898 roku funkcjonowało tu 300 fabryk, 
w których zatrudniano 5092 robotników [3]. 

Lofty Tytoniówka
Idea wykorzystywania budynków pofabrycznych 

na cele mieszkaniowe nie jest nowa, ale jej realiza-
cja w Polsce różni się znacznie od tradycji amerykań-
skiej czy angielskiej. Tam lofty tworzone były przez 
niezamożną klasę alternatywną, artystów którzy łączy-
li pracownie z mieszkaniami, młodych ludzi szukają-
cych przestronnego i taniego lokum. W wydaniu pol-
skim, np. w łódzkiej manufakturze Scheiblera [4], czy 
w dawnym spichlerzu w Gliwicach [5], lofty to eks-
kluzywne, duże mieszkania adresowane do zamoż-
nej klienteli, szukającej oryginalnych rozwiązań i kli-
matów autentycznej dawnej architektury. Niezależnie 
od tego czy zainteresowanie loftami jest tylko kwestią 
mody, karmionej iluzją artystowskiego życia w post-
industrialnej scenerii, adaptacje przywracają do życia 
coraz więcej historycznych przemysłowych obiektów. 

Intencje ocalenia starych budynków fabrycznych 
przyświecały także Barbarze i Januszowi Kaczyńskim, 
autorom projektu zespołu mieszkaniowego z funkcja-
mi handlowo-usługowo-biurowymi Tytoniówka, zrea-
lizowanego w latach 2008–2010 na terenie nieczynnej 
fabryki wyrobów tytoniowych, pomiędzy ulicami War-
szawską i Modlińską w Białymstoku. Pierwsze bu-
dynki fabryki powstały w II połowie XIX wieku (gdy 
jej właścicielem był Fajwel Janowski). W latach 20. 
XX wieku (po tym jak fabryka została upaństwowio-

na i przeszła na własność Dyrekcji Polskiego Mono-
polu Tytoniowego) zespół rozbudowano i zmoderni-
zowano [6]. Chociaż zgodnie z paradygmatami kon-
serwatorskimi architekturę zachowanych budynków 
fabrycznych określa się jako utylitarną i bezstylową, 
projektanci dostrzegli w niej bezpretensjonalną uro-
dę nietynkowanych ścian z żółtej cegły i docenili sto-
sowność prostoty. Tytoniówka to skromne budynecz-
ki o utylitarnej formie i planie. A przecież jak im się 
przyjrzeć uważniej, to widać i detal, i proporcje, i ryt-
my i żywą fakturę osłonecznionego muru [7]. W ra-
mach zespołu zaadaptowano dwa budynki fabrycz-
ne (tzw. małą i dużą fabrykę) przeznaczając je na  
lofty. Zachowano także charakterystyczny dla Bojar 
budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej (z I poło-
wy XIX wieku, parterowy z dachem, ustawiony szczy-
towo do ulicy), wtapiając go w strukturę nowego  
budynku pierzejowego. Układ dopełniono trzema no-
wymi budynkami mieszkaniowo-usługowymi, wytwa-
rzając publiczny pasaż i półpubliczny (niestety za-
mknięty) wydłużony dziedziniec wewnętrzny Między 
fabrykami. Konfiguracja terenu umożliwiła wykonanie 
2-poziomowygo garażu podziemnego. Spośród 129 
zaprojektowanych mieszkań rożnych typów, 36 znaj-
duje się w historycznych murach. Mają podwyższo-
ny (jak na warunki lokalne) standard powierzchniowy, 
ale daleko im do standardu loftów gliwickich czy łódz-
kich. Skala interwencji w istniejące struktury budowla-
ne została ograniczona do niezbędnych działań: po-
zostawiono oryginalne stropy i słupy żelbetowe, oraz 
wewnętrzne ściany ceglane. Ściany zewnętrzne z ce-
gły licowej oczyszczono, naprawiając ubytki oryginal-
nym materiałem i uzupełniając spoiny. Ocieplono je 
od wewnątrz płytami klimatycznym. Odświeżone ele-
wacje z nową ślusarką okienną doskonale korespon-
dują ze spokojną, modernistyczną architekturą dobu-
dowanych kubatur. Kontekstem wyjściowym dla pro-
jektowanych domów była skromna architektura fabry-
czek. Zmusiło nas to do ascetyzmu w kształtowaniu 
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1–3. Zespół „Tytoniówka” w Białymstoku; arch. arch. Barbara i Janusz Kaczyńscy; realizacja 2008–2010 1. „Duża fabryka” zaadaptowana 
na mieszkania, zespolona z nowymi budynkami 2. „Mała fabryka”, w której zmieszczono 12 loftów 3. Wejście do zespołu od strony ul. 
Warszawskiej 4–6. Centrum handlowe Alfa w fabryce Beckera w Białymstoku; arch. Maciej Kuryłowicz; realizacja 2006–2008 4. Widok galerii 
od strony ul. Świętojańskiej. W pierzei dominuje zachowany budynek dawnego magazynu wyrobów gotowych, tzw. „Merkury”. Wyraziście 
zaznacza się też replika najstarszego budynku wykańczalni 5. Wewnętrzny pasaż wzdłuż dawnego magazynu 6. Budynek dawnej wozowni 
jest tłem dla imprez organizowanych w galerii. 
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nowych budynków. Fabryki stanowić miały punkt kul-
minacyjny wnętrza urbanistycznego [8]. Przykład bia-
łostockiej Tytoniówki dowodzi, że pozornie niecieka-
wa, utylitarna architektura przemysłowa z przełomu 
XIX/XX wieku może stać się główną atrakcją komer-
cyjnej inwestycji. Może też – w połączeniu z nową, 
szanująca kontekst architekturą – stworzyć nową ja-
kość estetyczną. 

Galeria handlowa w fabryce Beckera 
Jak dotąd najlepszym (a z pewnością najbardziej 

znanym) przykładem wykorzystania zabytkowych bu-
dynków pofabrycznych w Białymstoku jest Galeria 
Alfa przy ul. Świętojańskiej, która powstała na tere-
nie dawnej fabryki pluszów jedwabnych Towarzystwa 
Białostockiej Manufaktury Eugeniusz Becker i spół-
ka. Najstarsze budynki fabryki: wykańczalni i farbiarni 
wzniesiono w latach 1883–84. W okresie największej 
prosperity, w latach 1895–1911, kompleks znacznie 
rozbudowano, realizując: 3 rozległe hale tkalni (par-
terowe, z szedowymi dachami), kotłownię mieszczą-
ca maszynę parową, magazyn wyrobów gotowych, 
ślusarnię i wozownię ze stajnią [9]. Budynki z tego 
okresu miały jednorodną stylistykę: surowe elewa-
cje z czerwonej i żółtej cegły, z detalem eksponują-
cym właściwości tego materiału. Wizytówką zespołu 
i jednocześnie symbolem Manchesteru Północy stał 
się wzniesiony w 1895 roku budynek magazynu wy-
robów gotowych, popularnie nazywany Merkurym. 
Usytuowany wzdłuż ulicy Świetojańskiej, o pokaźnej 
kubaturze (3-kondygnacyjny), wykonany w całości 
z czerwonej cegły, wyróżniał się starannie zaprojek-
towaną wieloosiową elewacją, zaakcentowaną pod-
wyższonym płaskim ryzalitem, którego szczyt wień-
czył posąg biegnącego Merkurego. Charakterystycz-
nym elementem zespołu był także łącznik pomiędzy 
budynkiem wykańczalni a magazynem Merkurego, 
przerzucony na wysokości trzeciej kondygnacji, pod-
party żeliwnymi wspornikami. W latach 1902–1905 

obok fabryki wybudowano dla zarządu dwukondy-
gnacyjny pałacyk w stylu neorenesansu francuskie-
go. W 1944 roku wycofujące się wojska niemieckie 
wyburzyły hale produkcyjne i składy. Ocalał jedynie 
pałacyk i Merkury. Po wojnie odbudowano zrujnowa-
ne obiekty, i fabryka wznowiła działalność jako Biało-
stocka Fabryka Wyrobów Runowych Biruna. 

W 2005 roku kompleks został sprzedany firmie 
JWK Invest SA, która w rok później otrzymała de-
cyzję o budowie na tym obszarze galerii handlowej. 
W wytycznych konserwatorskich do bezwzględnego 
zachowania wskazano tylko dwa obiekty: pałacyk Za-
rządu Towarzystwa oraz magazyn Merkury, ponieważ 
tylko one znalazły się w wojewódzkim rejestrze za-
bytków. Służby konserwatorskie, kierując się ścisły-
mi zasadami selekcjonowania, uznały za zabytkowe 
tylko obiekty o szczególnych walorach historycznych 
i artystycznych, zachowane w oryginalnym stanie. 
Do zachowania nie rekomendowano nawet najstar-
szego w zespole budynku wykańczalni, zignorowano 
też wartości kulturowe zachowanej substancji, prak-
tycznie dając przyzwolenie nie wyburzenie większo-
ści kompleksu. Całe szczęście, że projektant – Ma-
ciej Kuryłowicz- nie ograniczył się do programu mini-
mum. W przestrzeń galerii oprócz Merkurego włączo-
no także budynek wozowni. Zostawiono również ślad 
po najstarszym budynku wykańczalni: we wnętrzu 
jest to negatyw dawnej kubatury odtworzony w for-
mie pasażu, na zewnątrz – wyraziście odcinająca się 
od szklanej fasady – ściana szczytowa rozebranego 
budynku. Nie ulega wątpliwości, że o sukcesie Ga-
lerii Alfa (potwierdzonym 4 nagrodami) zadecydowa-
ło umiejętne połączenie nowoczesnej struktury z hi-
storycznymi obiektami. To one budują klimat galerii 
i są jej wyróżnikami. Pozostaje jednak pewien niedo-
syt: standardowe rozplanowanie galerii nie odzwier-
ciedla układu przestrzennego zespołu fabrycznego, 
a zachwiane proporcje pomiędzy nowym i dawnym 
czynią z oryginalnej tkanki formę gadżetu. Aranża-
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cja wnętrz zachowanych budynków w niedostateczny 
sposób wykorzystuje postindustrialny charakter prze-
strzeni. (…) Dawna architektura utraciła swą surową 
autentyczność i sprowadzona została do roli dekora-
cji w teatrum „świątyni handlu” [10]. 

Podsumowanie
Adaptacje historycznych budynków poprzemysło-

wych są nie tylko racjonalnym odruchem wykorzystania 
istniejących struktur budowlanych, ale przede wszyst-
kim najlepszym sposobem na zachowanie (przetrwa-

nie) obiektów będących częścią historii miasta, zaświad-
czających o industrialnym etapie jego rozwoju. Przysto-
sowanie do nowych funkcji, bardziej adekwatnych do 
lokalizacji i bardziej potrzebnych współczesnemu spo-
łeczeństwu, a w sensie ekonomicznym – bardziej ren-
townych, gwarantuje uzyskiwanie środków na utrzyma-
nie historycznych obiektów w dobrym stanie. Warto też 
zwrócić uwagę, że nowe wcielenia architektury poprze-
mysłowej są w pewnym sensie jej nobilitacją, a niekie-
dy wręcz aprecjacją. Z pozycji architektury utylitarnej 
wkroczyła do świata architektury-sztuki. 
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NEW LIFE OF OLD INDUSTRIAL ARCHITECTURE – EXAMPLES 
FROM „MANCHESTER OF THE NORD”

Industrial architecture from the period of industrialization, although still too little appreciated, is used today 
for new purposes, mainly: public utility and housing. The second life it owes not only utilitarian, but also cul-
tural and aesthetical values. The problem is illustrated by two examples from the area of Bialystok, which in 
the nineteenth century was called the Manchester of the North.

Keywords: industrial architecture, adaptations, lofts, shopping center

Introduction
In the space of Polish cities, a surprising number 

of buildings and factory complexes from the industrial 
period remains. In the epoch of the Polish People’s 
Republic, after industry was nationalized, most of 
them were still used for purposes consistent with or 
similar to their originally intended use. Despite the 
fact that they acted mainly as storehouses, production 
was in full swing in some of them. Their duration was 
determined by some utilitarian reasons: the relatively 
good technical condition of their building structure 
and its usefulness.

The situation changed after the year 1990 when 
the mechanisms of market economy began to deter-
mine the fate of the postindustrial heritage. On one 
hand, they led to the economic decline and closure 
of factories; on the other hand, they turned them, or 
rather the area they occupied, into the object of serious 
investors’ desire. It turned out that the trump card was 
their location: complexes of factories, raised on city 
outskirts in the 19th century, are now found in central 
areas characterized by high ground rente. Restor-
ing these spaces to the cities by replacing industrial 

functions with those more adequate to their location 
(public use, residence) is a rational action adjusted to 
the policy of sustainable development. An attitude to 
postindustrial buildings, reflected in decisions about 
demolishing or adapting them, remains the principal 
question which causes heated arguments. It would 
be difficult to disagree with the opinion that we still 
depreciate industrial relics as objects with no value, no 
significance, as technologically worn-out cubatures [1]. 
However, it is also true that social awareness in this 
matter changed a lot in the previous decade. More 
and more people tend to appreciate the cultural val-
ues of industrial architecture, perceived mainly in its 
historical and social aspect, as well as its esthetical 
and ethical values. In the systematics of architectural 
values suggested by Andrzej Basista [2], these values 
are higher than the utilitarian ones. Acknowledging 
industrial architecture as cultural heritage is confirmed 
by the inclusion of numerous objects and complexes 
into the register of protected monuments. Regardless 
of their legal status, the value of old buildings is their 
authenticity and uniqueness which cannot be over-
estimated in a world dominated by global products.
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1–3. Tytoniówka complex in Białystok; Arch. Arch. Barbara and Janusz Kaczyński; implementation 2008–2010 1. The big factory adapted to 
flats, joined with new buildings 2. The little factory with twelve lofts 3. Entrance to the complex from Warszawska St. 4–6. Alfa Shopping 
Centre in Becker’s Factory in Białystok; Arch. Maciej Kuryłowicz; implementation 2006–2008 4. View of the shopping centre from Świętojańska 
St. Frontage dominated by the preserved former storehouse for readymade products – The Mercury. Replica of the oldest building – the 
finishing shop – is pronounced, too 5. Internal shopping arcade along the old storehouse  6. Former coach house acts as the background 
for events organized at the shopping centre.
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This paper presents two examples of adapting 
postindustrial buildings from the late 19th century 
and the early 20th century located in Białystok which 
was once called the Manchester of the North. In 
the last quarter of the 19th century, this city was the 
largest centre of textile industry in the guberniyas of 
the Northwestern Country. In 1898, three hundred 
factories employed 5,092 workers here [3].

Tytoniówka Lofts
The idea of using post-factory buildings for 

residential purposes is not new but its realization 
in Poland differs a lot from the American or English 
tradition. Their lofts were formed by the indigent al-
ternative class – artists who combined studios with 
flats, young people looking for spacious and cheap 
lodgings. Under the Polish circumstances, e.g. in 
Scheibler’s workshop in Łódź [4] or in the former 
granary in Gliwice [5], lofts are exclusive, big flats 
meant for wealthy clients who search for some original 
solutions and the genuine mood of old architecture. 
Even if the interest in lofts is just a question of fashion 
cherishing the illusion of artistic life in a postindustrial 
scenery, adaptations bring more and more historical 
industrial objects back to life.

Barbara and Janusz Kaczyński, the authors of the 
design of a residential complex Tytoniówka with trade, 
service and office functions, implemented in the years 
2008–2010 on the grounds of the closed tobacco fac-
tory between Warszawska Street and Modlińska Street 
in Białystok, were also guided by the intention to save 
some old factory buildings. The first factory buildings 
(owned by Fajwel Janowski) were constructed in the 
second half of the 19th century. In the 1920s (after the 
factory was nationalized and handed over to the Man-
agement of the Polish Tobacco Monopoly), the com-
plex was extended and modernized [6]. Even though, 
in accordance with the restoration paradigms, the 
architecture of the preserved buildings is described 

as utilitarian and styleless, the designers noticed the 
unpretentious beauty of non-plastered walls of yellow 
brick and appreciated the suitableness of simplicity. 
Tytoniówka includes plain buildings with a utilitarian 
form and plan. However, if we look more carefully, 
we will see the details, the proportions, the rhythms 
and the living texture of the sunlit wall [7]. Two factory 
buildings (the so-called little factory and big factory) 
were adapted to lofts. A characteristic residential 
building in Warszawska St. (from the first half of the 
19th century, one storey and a roof, situated terminally 
to the street) was preserved, too, and adjusted to the 
structure of the new frontage building. This layout 
was complemented with three new residential and 
service buildings which formed a public passage-
way and a semipublic extended internal courtyard 
Between the Factories (closed, unfortunately). The 
land configuration made it possible to build a two-
level underground garage. From among 129 designed 
flats of various types, thirty-six are located within the 
historical walls. They have an increased area standard 
(for local conditions) but stay far behind the standard 
of lofts in Gliwice or Łódź. The scale of interference 
in the existing constructional structures was limited to 
necessary actions: the original structural ceilings and 
poles of reinforced concrete as well as the internal 
brick walls were preserved. The external walls of fac-
ing brick were cleaned; cavities were filled with the 
original material; the joints were refitted. They were 
insulated with climatic panels from the inside. The 
redecorated facades with new windows excellently 
correspond with the quiet, modernist architecture 
of the added cubatures. The initial context for the 
designed houses was the plain architecture of those 
little factories. It imposed a kind of asceticism while 
shaping new buildings. The factories were expected 
to make the culminating point of an urban interior [8]. 
The example of Białystok’s Tytoniówka proves that ap-
parently uninteresting, utilitarian industrial architecture 
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from the turn of the 19th century may become the 
main attraction of a commercial investment. It may 
also create a new esthetical quality combined with 
new architecture which respects its context.

The Shopping Centre in Becker’s Factory
As far, the best (certainly the best-known) example 

of using historic post-factory buildings in Białystok 
has been the Alfa Shopping Centre in Świętojańska 
St. which came into existence on the grounds of the 
former silk plush factory of the Society of the Eugeniusz 
Becker & Co. Workshop in Białystok. Its oldest build-
ings – the finishing shop and the dye house – were 
raised in 1883–84. In its economic boom (1895–1911), 
the complex was extended and complemented with 
three vast one-storey weaving halls, a boiler house with 
a steam engine, a storehouse for readymade products, 
a locksmith’s shop and a coach house with a stable[9]. 
Buildings from that period had uniform stylistics: aus-
tere facades of red and yellow brick with detail expos-
ing the features of this material. The landmark of the 
complex as well as a symbol of the Manchester of the 
North was the storehouse for readymade products, 
constructed in 1895, colloquially called The Mercury. 
Situated along Świętojańska St., with an impressive 
cubature (three storeys), built of red brick only, it 
was distinguished by its carefully designed multi-axis 
façade accented with an elevated flat break topped 
with a figure of Mercury at a run. Another characteristic 
element was a connecting passageway between the 
finishing shop and The Mercury at the third storey level 
supported with cast-iron cantilevers. In 1902–1905, 
a two-storey little palace for the management was 
built in the style of the French neo-Renaissance. The 
retreating German army demolished the manufactur-
ing halls and the storehouses in 1944. Only the palace 
and The Mercury were spared. After the war, the ruined 
objects were rebuilt, and the factory resumed work as 
the Białystok Fleece Factory Biruna.

In 2005, the complex was sold to JWK Invest 
PLC. One year later, they received a decision on 
constructing a shopping centre in this area. The 
restoration guidelines indicated just two objects for 
unconditioned preservation: the little palace of the 
Society Management and The Mercury storehouse 
because only they entered the provincial register of 
monuments. The restoration service, guided by the 
strict principles of selection, regarded objects with 
special historic and artistic values, preserved in their 
original condition, as monumental. Even the oldest 
building in the complex – the finishing shop – was not 
recommended; the cultural values of the preserved 
substance were ignored, too, which in practice 
meant consent for demolishing most of the complex. 
Fortunately, the designer – Maciej Kuryłowicz – did 
not limit himself to the minimum programme. The 
Mercury as well as the coach house were included 
in the space of the shopping centre. The stamp of 
the oldest finishing shop was also left: in the interior, 
it is the negative of the old cubature reproduced in 
the form of a shopping arcade; outside – the gable 
of the pulled-down building which proudly stands out 
against the glass façade. Undoubtedly, the success of 
the Alfa Shopping Centre (confirmed by four awards) 
was determined by a skillful combination of a modern 
structure and some historical objects. They build 
the climate of the place and act as its distinguishing 
features. However, a beholder may feel some kind 
of insufficiency: the standard design of the shopping 
centre does not reflect the spatial layout of the fac-
tory complex, while the shaken proportions between 
new and old turn the original tissue into the form 
of a gadget. The arrangement of the interiors of the 
preserved buildings uses the postindustrial character 
of the space in an unsatisfactory manner. (…) This 
old architecture has lost its austere authenticity and 
been equalled to theatrical decoration in this “temple 
of commerce” [10].
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Summary
Adaptations of historical postindustrial buildings 

are not only a rational reaction which uses the exist-
ing constructional structures but, first and foremost, 
the best manner of preserving objects which make 
a part of the history of a city and certify the industrial 
stage of its growth. Adjustment to new functions 
– more adequate to locations, necessary for the 

contemporary society and, in the economic respect, 
more profitable – guarantees the gain of means for 
keeping historic objects in good condition. We may 
also venture a hypothesis that new embodiments of 
postindustrial architecture make its distinguishment 
or sometimes even its appreciation. From the posi-
tion of utilitarian architecture, it entered the world of 
architecture-art.
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PROTASIS – EPITASIS – KATASTASIS

Trwanie to problem szeroko dziś dyskutowanej długotrwałości współczesnej architektury, która w swojej 
większości jest budowana jako twór niedługotrwały. Każda rzecz niedługotrwała ma swój okres powstawa-
nia, okres trwania i okres rozpadu. Miedzy trwaniem a przemijaniem leży czas percepcji, czas przeżywania 
oraz czas doskonalenia do perfekcji. 

Słowa kluczowe: czas, trwanie, przemijanie

Wszystka przyszłość zapada się w przeszłość –  
przyszłość jest siostrą przeszłości

James Joyce, Ulisses

Może dlatego, że przyszłość siłą rzeczy musi się 
przemienić w przeszłość interesuje nas zobaczyć jak 
postrzegano wczoraj świat jutra. W tym sensie widzę 
jedynie sens rozpatrywanego tematu trwania i przemi-
jania architektury (Powstanie – Rozwój – Trwanie – Zni-
kanie). Trwać znaczy istnieć. Trwanie – trwanie w cza-
sie – trwanie w bezruchu znaczy trwale pozostawać 
w bezruchu. Jest to problem szeroko dziś dyskutowa-
nej długotrwałości (Nachhaltigkeit) współczesnej ar-
chitektury, która w swojej większości jest budowana 
jako twór niedługotrwały (technika trwała oraz tech-
nika nietrwała). Każda rzecz niedługotrwała ma swój 
okres powstawania, okres trwania i okres rozpadu. 
Trwanie jest więc kontradykcja przemijania. Przemija-
nie jest zawsze kontradykcją trwania. Jeżeli coś trwa, 
to nie przemija a jeżeli przemija, to nie trwa i znajdu-
je się w procesie zanikania. Przemijać znaczy prze-
minąć w czasie, przemijać oznacza zmianę w czasie. 
Znane nam Goethego poetyckie Werden Und Verge-
hen (powstawanie i przemijanie) należy do kategorii 
literacko-filozoficznej poetyki.

Przemijanie ma coś wspólnego z odwiecznym 
rozwojem w czasie. Teraźniejszość w czasie swoje-
go trwania staje się przeszłością i zarazem wyrasta 
w przyszłość, jest wiec budulcem tak przeszłości jak 
i przyszłości. Dlatego też Joyce pisze, ze jutro będzie 
nowym dniem, była przeszłość jest dzisiaj, co teraz 
jest będzie wtedy jutrem, tak jak co teraz było, będzie 
przeszłym wczoraj. Miedzy trwaniem a przemijaniem 
leży czas percepcji, czas przeżywania oraz czas do-
skonalenia do perfekcji. Natura ludzka czyli natura 
przyrodnicza nie znosi sztucznej doskonałości i jest 
pełna genetycznej przypadkowości, jest wiec skaza-
na w procesie dojrzewania i przekwitania na upadek 
i zanikanie. Wszystko co na tym świecie żywe – ro-
dzi się, kwitnie i obumiera. Można by powiedzieć, że 
historyczne budowle znajdują się w stanie uśmierce-
nia. Na szczęście dana nam jest możliwość rewitali-
zacji czyli ich jak gdyby nowego ożywienia, podobnie 
jak w procesie mija wiosna przychodzi wiosna (nie-
ustanne zmartwychwstanie natury). Winckelmann dla 
swojej idei koncepcji Odrodzenia Sztuki Klasycyzmu 
wymyślił pojęcie istnienia Wiecznej wiosny (L’eterna 
primavera) dla ciągłości rozwoju Sztuki Architektu-
ry. Przemijanie i umieranie stylów architektonicznych 
to fałszywa metafora, bowiem style architektury nie 
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umierają jak drzewa, zwierzęta i człowiek, style archi-
tektoniczne pozostają. Style architektury epok prze-
szłych nie giną, kultura i estetyka stylów przeszłości 
trwają nadal w naszym życiu kulturalnym i są aktyw-
nym elementem percepcji naszej tradycji kulturowej, 
są żywą Akademią dla Rzeczy Nieukończonych – Sa-
lve Historia i Ave Restauratoria. 

Temat trwania i przemijania dotyczy moim zda-
niem głównie problemu zachowania i adoptowania 
zabytków architektury. Architektura bez funkcji uży-
tecznej nie przemija i trwa nadal jako żywotne dzie-
ło sztuki, jeżeli zachowuje swoją funkcje estetyczną, 
dokumentującą jej przynależność do trwałej wartości 
kulturowej historii architektury.

Umierają uczucia, przemijają tematy, kompozycje, 
style myślowe, organizacje stanów duchowych, or-
todoksyjnie religijne, nacjonalne, socjalne i etyczne 
doktryny, systemy ekonomiczne i polityczne państw. 
Architektura zaś jest i trwa albo jej nie ma. Starość 
architekturze nie zabiera jej piękna. Architektura je-
żeli jest piękna i długotrwała pozostaje skamieniałym 
pięknem żyjącym w czasie.

Przykładem może służyć najpiękniejsza budowla 
świata, liczący trzy tysiące lat rzymski Pantheon jako 
muzeum przestrzennej hermeneutyki dominujących 
schematów myślowych sztuki antycznej. Architektu-
ra niedługotrwała fizycznie się rozpada w procesie 
czasu swojego trwania. Jest to problem Bytu i Czasu 
Heideggera czyli filozoficzny element istnienia w cza-
sie tworów rzuconych w nasz świat. Architektura jako 
Sztuka Piękna Przestrzeni ulega ciągłej transforma-
cji funkcjonalno-formalno-estetycznej i ta jej zmien-
ność nie jest równoznaczna z przemijaniem. Twory 
żywe naturalne niezależnie od nas wciąż na nowo 
się odradzają, natomiast twory martwe zależne od 
naszych decyzji się rozpadają i nikną z powierzchni 
ziemi. Budowle, których użyteczność przestała być 
podstawa ich trwania (zużyte koncepcje funkcjonal-
no-ekonomiczne) ulegają regresji. Następuje wów-

czas wymiana funkcjonalno-estetyczna terenu zabu-
dowy przez nowe koncepcje użyteczne. Dzieje się 
to najczęściej w czasie, gdy wartość ekonomiczna 
terenu zabudowy przewyższa w poważnym stop-
niu wartość użyteczną budowli oraz jej możliwości 
adaptacyjne do nowych warunków tak pod wzglę-
dem systemów konstrukcji jak i estetyki. Najdobit-
niej można ten problem zaobserwować w centrum 
Nowego Jorku na Manhattanie. Nasza retrospekcja 
czyli spojrzenie wstecz pozwala nam segregować 
wartości artystyczno-estetyczne budowli, które ulę-
gają regresji. Istnieje bowiem możliwość rewitaliza-
cji budowli architektury przeszłości o wysokich wa-
lorach artystycznych przez zmianę jej funkcji użytko-
wej. Gdy znajdujemy się w miastach, w których nie 
ma historycznej architektury i widzimy jedynie tzw. 
nową architekturę, to wydaje nam się, że jesteśmy 
w filmie Science-Fiction. Najwyraźniej można było 
to zobaczyć w miastach realnie egzystującego so-
cjalizmu. Brak obrazów z przeszłości oznacza brak 
realistycznych treści, a treści nowe posiadają wyraz 
stylizowanej i inscenizowanej iluzji fikcyjnej rzeczy- 
wistości. Dzisiejsza historia sztuki jest historią bez 
sztuki. Awangardowej sztuce ostatniego stulecia 
przeciwstawia się Anty-Sztukę tzw. Sztukę bez sztu-
ki jako estetykę codziennej trywialności oraz nic nie 
znaczącej brzydoty. Panuje znudzenia i znużenie 
wszechobecnym dyletantyzmem, który spowodu-
je nawrót i powrót do akademickich mistrzów prze-
szłości. Magnetyzm piękna fascynuje na nowo masy 
zwiedzających muzea, kościoły i zamki. Historia sztu-
ki powraca znów do minionych epok. Przykładem 
może znów posłużyć Klasycyzm Winckelmanna. Ilu-
zjonizm, ekspresja i sugestywna abstrakcja była już 
cechą sztuki przeszłości. Pomimo powszechnie zu-
żytej i wyczerpanej sztuki współczesnej – owe znu-
żenie estetyką Sztuki Pop-Artu – nie wydaje mi się, 
że Znudzenie może być przyczyną powstania Nowej 
Sztuki. Doktorat A. Göllera z 1897 roku z hipotezą, że 
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Znudzenie jest powodem zmiany stylów w architek-
turze i sztuce, należy podobnie jak wiele prac z tego 
okresu do leksykonu bezużytecznej wiedzy. Właśnie 
dzisiaj doświadczamy, że wrażenie przyjemności ja-
kie dostarczają nam formy architektoniczne, formy te 
wywodzą się najczęściej z architektury stylów histo-
rycznych czyli przeszłych tzw. Stylów Nieprzemijal-
nych. Znużenie należy do tymczasowego momentu 
odpoczynku i regulacji emocji artystycznych w nud-
nych sytuacjach. Regulacja emocjonalnej nudy ma 
zawsze coś wspólnego z danym czasem. Śmierć 
jest najlepszym wynalazkiem życia, jest katalizato-
rem zmian – stare znika, aby zrobić miejsce dla no-
wego (Steve Jobs). Cały sens Smutkości (Smutku) 
leży w tym, że wszystko na tym świecie się zmienia. 
Trwanie i przemijanie to jedynie metafory dla zmian 
jakie dokonują się odwiecznie w życiu i w świecie, 
w przyrodzie i w rzeczach. W początkach XX wieku 
Ameryka w formie Drapaczy Chmur wymyśliła Eks-
pansję Wertykalną świata, a bohaterem tej fantastycz-
nej przygody stał się później Astronauta. NASA wy-

syłając Space Shuttle do Muzeum Przeszłości za-
kończyła tym samym epokę wertykalnej ekspansji 
i sen o zasiedleniu wszechświata. W tej próżni sym-
bolicznego odpoczynku wystąpił twórca Firmy Apple 
Steve Jobs z nową koncepcją wertykalnej ekspan-
sji. Firma Apple decydowała już z systemem kom-
puterowym Macintosh o rozwoju technologicznym 
świata ostatnich dziesięcioleci. Steve Jobs wymy-
ślił i Cloud w którym informacje nie są już zapisane 
w komputerze ale są magazynowane w tzw. Witrual-
nej Chmurze. Chmura jako wirtualne centrum wiedzy, 
która swoją pamięć na podobieństwo błyskawic mi-
tycznego Boga Zeusa wysyła do człowiek na ziemię. 
Na stronie Web Apple pisze: Chmura zapisuje twoje 
treści – i Cloud jest twoja pamięcią w chmurach jako 
symbol XXI wieku, w fikcyjnym centrum pozornego 
rajskiego ogrodu świata. Aby tylko Chmura nie sta-
ła się wertykalną encyklopedią bezużytecznej wie-
dzy digitalnego świata.

Albowiem: Przyszłość jest zawsze nadzieją – na 
końcu przyszłości jest zawsze przeszłość!
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PROTASIS – EPITASIS – KATASTASIS

Duration is the problem of the widely discussed lengthiness of contemporary architecture which is mostly 
built as a short-term product. Every short-term thing has got its period of appearance, its period of duration 
and its period of disappearance. Between durability and fleetingness lies the time of perception, the time of 
experience and the time of perfection.

Keywords: time, duration, fleetingness

All the future sinks in the past –  
the future is the past’s sister

James Joyce, Ulysses

Since the future must change into the past, we wish 
to see how the world of tomorrow was perceived yester-
day. In this longing, I find the essence of the discussed 
theme of the durability and fleetingness of architecture 
(appearance – development – duration – disappear-
ance). To endure means to exist. Duration – duration 
in time – duration in motionlessness means to remain 
in stillness permanently. It is the problem of the widely 
discussed lengthiness (Nachhaltigkeit) of contempo-
rary architecture which is mostly built as a short-term 
product (permanent technology versus impermanent 
technology). Every short-term thing has got its period 
of appearance, its period of duration and its period of 
disappearance. Thus, enduring is the contradiction of 
passing. Passing is always the contradiction of endur-
ing. If something endures, it does not pass; if something 
passes, it does not endure – it is in the process of van-
ishing. To pass means to depart in time, to pass means 
a change in time. Goethe’s well-known poetic Werden 
Und Vergehen (creation and departure) belongs to the 
category of literary and philosophical poetics.

Fleetingness has something in common with eter-
nal development in time. The present in the time of 
its duration becomes the past as well as grows into 
the future, so it is a building material both for the past 
and the future. That is why Joyce writes, I am tomor-
row, or some future day, what I establish today. I am 
today what I established yesterday or some previous 
time. Between durability and fleetingness lies the time 
of perception, the time of experience and the time 
of perfection. Human nature, like Nature itself, does 
not tolerate artificial perfection and is full of genetic 
randomness, so it is doomed to a downfall and disap-
pearance in the process of maturing and withering. 
Everything that is alive in this world is born, flourishes 
and dies out. We might find historical edifices in the 
state of death. Fortunately, we are given the possibility 
of revitalization, a kind of new enlivenment, just like 
in the process of the springtime goes, the springtime 
comes (the constant resurrection of nature). Within 
his concept of the revival of the art of classicism, 
Winckelmann invented the notion of the eternal spring 
(L’eterna primavera) for the continued development of 
the art of architecture. Passing and dying architectural 
styles make a false metaphor because they do not 
die like trees, animals or people – they remain. The 
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architectural styles of the bygone epochs do not die, 
the culture and esthetics of the styles of the past still 
persist in our cultural life being an active element 
of the perception of our cultural tradition, a living 
Academy for Unfinished Things – Salve Historia and 
Ave Restauratoria.

In my opinion, the theme of durability and fleeting-
ness mainly concerns the problem of preserving and 
adopting monuments of architecture. Architecture 
without an utilitarian function does not fade away 
and still persists as a vital work of art if it maintains 
its esthetical function documenting its affiliation to the 
durable cultural value of the history of architecture.

Feelings, themes, compositions, intellectual styles, 
organizations of spiritual states, orthodox religious, 
national, social and ethical doctrines, the economic 
and political systems of states pass away. Architecture 
is there and persists or it is not there. Old age does 
not steal the beauty of architecture. If architecture is 
beautiful and permanent, it remains petrified beauty 
living in time.

It may be exemplified by the most beautiful edifice 
of the world, the three-thousand-year-old Roman 
Pantheon as a museum of the spatial hermeneutics 
of the dominating intellectual schemes in ancient 
art. Short-term architecture physically falls apart 
in the process of its duration. It is the problem of 
Heidegger’s Being and Time – the philosophical 
element of the temporal existence of entities thrown 
into our world. Architecture as the art of the beauty 
of space undergoes constant functional and formal 
transformation. Its changeability is not synonymous 
to fleetingness. Living natural creations are still reborn 
independently of us, whereas dead creations, which 
depend on our decisions, fall apart and vanish off the 
face of the earth. Edifices whose usefulness stopped 
being the basis for their duration (exploited functional 
and economic concepts) undergo regression. Then 
it is time for the functional and esthetical exchange 

of a built-up area for new utilitarian concepts. It usu-
ally happens when the economic value of a given 
area considerably exceeds the utilitarian value of 
an edifice and its possibilities of being adapted for 
new conditions as far as constructional systems and 
esthetics are concerned. This problem is evident in 
the centre of New York City – in Manhattan. Our ret-
rospection – looking back – enables us to segregate 
the artistic and esthetic values of an edifice under 
regression. It is possible to revitalize an edifice from 
the architecture of the past with high artistic values 
by changing its utilitarian function. When we find 
ourselves in cities without any historical architecture 
and all we can see is so-called new architecture, we 
have the impression of acting in a science-fiction 
film. It was plain to see in the cities of really existing 
socialism. A lack of images from the past means 
a lack of realistic contents, whereas new contents 
appear as an expression of a stylized and staged 
illusion of a fictitious reality. Today’s history of art 
is history without art. The vanguard art of the previ-
ous century is set against anti-art – the esthetics of 
everyday triviality and meaningless ugliness. We can 
observe boredom and fatigue provoked by omnipres-
ent dilettantism which will cause a return to the aca-
demic masters of the past. The magnetism of beauty 
fascinates the masses visiting museums, churches 
and castles anew. The history of art returns to the 
bygone epochs. Winckelmann’s classicism may serve 
as an example again. Illusionism, expression and 
suggestive abstraction were already features of the 
art of the past. In spite of generally used and abused 
contemporary art, this fatigue with the esthetics of 
pop-art does not seem to be the cause of changes of 
styles in architecture and art. Similarly to numerous 
works from that period, it belongs to the lexicon of 
useless knowledge. These days, we experience the 
feeling of pleasure delivered by architectonic forms. 
These forms usually originate from the architecture 
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of historical, past styles – the so-called everlasting 
styles. Fatigue belongs to a temporary moment of 
relaxation and the regulation of artistic emotions 
in boring situations. The regulation of emotional 
boredom always has something in common with 
a given time. According to Steve Jobs, death is the 
best invention of life, it is a catalyst of changes – the 
old disappears in order to yield a place to the new. 
The whole sense of sadness lies in the simple fact 
that everything in this world changes. Durability and 
fleetingness are just metaphors for changes which 
continuously take place in life and in the world, in 
nature and in things. At the beginning of the 20th cen-
tury, America invented the vertical expansion of the 
world in the form of skyscrapers. Later the astronaut 
became the protagonist of this fantastic adventure. 
Sending a space shuttle to the Museum of the Past, 
NASA finished the epoch of vertical expansion and 
the dream of populating the universe. The founder 

of the Apple company Steve Jobs appeared in this 
vacuum of symbolical relaxation with a new concept 
of vertical expansion. The Apple company together 
with the Macintosh computer system determined 
the technological development of the world in the 
previous decades. Steve Jobs invented the i-cloud 
where information is not recorded in a computer 
anymore but stored in the so-called virtual cloud. 
This cloud acts as the virtual centre of knowledge 
which sends its memory to man on earth just like 
the mythical god Zeus sent the lightning. Steve Jobs 
writes on the Apple website, The cloud records your 
contents – the cloud is your memory as a symbol of 
the 21st century in the fictitious centre of the world’s 
apparent Garden of Eden. However, the cloud must 
not become a vertical encyclopedia of the useless 
knowledge of the digital world.

For: The future is always full of hope – at the end 
of the future there is always the past!
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DREWNIANE KOŚCIOŁY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. TRWANIE 
ARCHITEKTURY GWARANCJĄ NIEPRZEMIJANIA DUCHA

Drewniane kościoły w województwie lubuskim stanowią odrębną, bardzo interesującą pod względem ar-
chitektonicznym, grupę zabytków. Materialne trwanie tych budowli jest warunkiem koniecznym przetrwania  
ducha tych świątyń.

Słowa kluczowe: kościół drewniany, konstrukcja zrębowa, konstrukcja szachulcowa

W rejestrze zabytków województwa lubuskiego 
wpisanych jest 425 świątyń. Aż 52 obiekty to ko-
ścioły drewniane wzniesione w konstrukcji zrębowej 
lub szkieletowej. Zlokalizowane są przede wszystkim 
w północnej i środkowej części województwa. Z pew-
nością jest ich więcej, jednak nie wszystkie ujęte są 
w ewidencji konserwatorskiej.

Większość z nich nie znalazła się dotychczas 
w strefie zainteresowań badaczy, historyków ar-
chitektury, sztuki, konserwatorów zabytków. Poza 
świątyniami w Klępsku, Chlastawie, Osiecznicy, Ko-
sieczynie i Kalsku nie były dotąd przedmiotem po-
ważniejszych badań. A są to często obiekty o wy-
jątkowej randze, zarówno pod względem wieku, 
wyposażenia jak rozwiązań konstrukcyjnych i funk-
cjonalnych.

Województwo lubuskie to terytorium, w skład 
którego wchodzą ziemie o różnej przynależności 
historyczno-geograficznej, a co za tym idzie o róż-
norodnej i bogatej spuściźnie dziejowej zachowa-
nej w materialnym dziedzictwie kulturowym. Są to 
tereny Śląska, Brandenburgii (Marchii), Wielkopol-
ski, Dolnych Łużyc, Marchii Granicznej. Przynależ-
ność poszczególnych obszarów do różnych pań-

stwowości oraz przemiany religijne wywarły ogrom-
ny wpływ na architekturę sakralną dzisiejszego wo-
jewództwa lubuskiego.

Od początku XVI wieku (okres rodzenia się ruchu 
reformatorskiego) większość terenu dzisiejszego wo-
jewództwa lubuskiego podlegała trzem państwom, 
które w różny sposób traktowały kwestie wyznaniowe 
i kwestie wolności religijnej. Ziemię Wschowską, Mię-
dzyrzecką i Babimojską cechowała tolerancja religij-
na. Silne poparcie dla kościoła katolickiego widoczne 
było na terenach należących do Habsburgów, czyli 
dawny powiat zielonogórski i północna część powia-
tu świebodzińskiego. Wpływ protestantyzmu zazna-
czył się na terenach podległych Hohenzollernom tj. 
Ziemia Torzymska, powiat gorzowski, strzelecko-drez-
denecki oraz krośnieński.

Za najbardziej reprezentatywne spośród kościo-
łów o konstrukcji zrębowej uznaje się świątynie w Ko-
sieczynie, Nowej Wiosce, Boryszynie, Niedźwiedziu 
oraz wzniesiony na planie oktogonu kościół w Trze-
bulach. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania 
dendrochronologiczne pozwoliły określić datę bu-
dowy kościoła w Kosieczynie na rok 1389. Stawia to 
ten obiekt w szeregu najbardziej wartościowych kul-
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turowo drewnianych kościołów wzniesionych w kon-
strukcji zrębowej w Polsce.

Osobną grupę stanowią kościoły o układzie mie-
szanym gdzie najstarsze elementy wzniesione w kon-
strukcji zrębowej połączone zostały ze ścianami szkie-
letowymi będącymi efektem późniejszych przebudów. 
Wśród nich na największą uwagę zasługuje świąty-
nia w Klępsku. Tu ścianę wschodnią i zachodnią two-
rzą pozostałości budowli zrębowej z XIV wieku a sza-
chulcowe ściany, północna i południowa, są efektem 
przebudowy z XVI wieku.

Nietypowym, a przez to wyjątkowym pod wzglę-
dem konstrukcyjnym, jest kościół w Kalsku. Jest on 
przykładem budowli o konstrukcji podwójnej składa-
jącej się z wewnętrznego wieńca zrębowego i póź-
niejszej, zewnętrznej ściany szkieletowej.

Inne cechy posiadają kościoły znajdujące się na 
terenach nadwarciańskich. Są to świątynie młodsze 
choć równie interesujące. Ich budowę wiąże się z po-
trzebami zaspakajania kultu ludności, która zasiedlała 
te tereny w okresie tzw. kolonizacji fryderycjańskiej. 
Były to świątynie protestanckie w Przynotecku, Grale-
wie, Chwałowicach, Świerkocinie, Krobielewie, Okszy. 
Do wielu z nich, w XIX wieku, dobudowano wieże.

Szczególnym kościołem spośród obiektów sza-
chulcowych jest, zbudowany w latach 1746–1748 
jako ewangelicki, kościół w Zielonej Górze. Wyróżnia 
się on zarówno gabarytami jak i konstrukcją. Ściany 
ze słupów i rygli tworzą piękny rysunek szachowni-
cy. Konstrukcja pozbawiona jest zastrzałów. Jednak 
sztywność przestrzenną a co za tym idzie stabilność 
zapewnia wewnętrzna konstrukcja dwukondygna-
cyjnych empor powiązanych ze ścianami obwodo-
wymi i dachem.

Stan zachowania drewnianych kościołów w woje-
wództwie lubuskim jest zróżnicowany. Prawie wszyst-
kie w dalszym ciągu pełnią funkcje sakralne. Po  
II wojnie światowej adaptowane zostały na świątynie  
katolickie, co w niektórych przypadkach spowodowa-

ło również konieczność reorganizacji wnętrz. Warto 
przyjrzeć się kilku bliżej.

Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny w Klępsku. Najbogatsze wyposażenie.

Świątynia została wzniesiona w XIV wieku. Od 
1567 do 1945 roku pełniła funkcję ewangelickiego ko-
ścioła parafialnego. Pierwotnie w całości drewniana, 
przebudowana została w 1581 roku. Zmianie uległa 
konstrukcja ściany północnej i południowej ze zrębo-
wej na szachulcową. Dzięki analizie dendrochronolo-
gicznej udało się sprecyzować datę budowy kościo-
ła na lata 1367–1377. W świetle tych badań stwier-
dzono, że przebudowie nie uległa tylko zachodnia 
ściana szczytowa, która zachowała swój pierwotny 
charakter. Dotychczas sądzono, że oryginalny stan 
zachowania miała również wschodnia ściana szczy-
towa, lecz datowanie drewna każe wiązać ją z póź-
niejszą przebudową kościoła. Bryła złożona z nawy 
głównej i prezbiterium powiększona została o póź-
niejsze przybudówki.

Poewangelicka świątynia w Klępsku, ze względu 
na wyjątkowy gotycko-renesansowy wystrój, jest rzad-
ko spotykanym zabytkiem sztuki sakralnej zarówno 
w regionie jak i w Polsce. Wyposażona w nieprze-
ciętnej wartości dzieła sztuki malarstwa, rzeźby i rze-
miosła artystycznego odgrywa istotną rolę zarówno 
w wymiarze materialnym jak i duchowym.

Wśród bezcennego wyposażenia wnętrza wymie-
nić należy późnogotycki tryptyk z figurą Madonny 
z Dzieciątkiem, polichromie stropów o tematyce bi-
blijnej, wykonane w latach 1610–1613, snycerkę i ma-
lowidła empor, chrzcielnicę (1581), ambonę (1614), 
chór muzyczny, stalle oraz nagrobki.

Jak wspomniano, kościół w Klępsku jest wyjątko-
wo cennym przykładem architektury sakralnej w wo-
jewództwie lubuskim. Jednak stan techniczny tej  
budowli budzi zastrzeżenia, przede wszystkim ze 
względu na liczne ogniska korozji biologicznej (owa-
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Drewniane kościoły województwa lubuskiego. Wybrane przykłady



113

dy, pleśnie). W najbliższym czasie niezbędne będzie 
przeprowadzenie ekspertyzy dla określenia stopnia 
zużycia technicznego konstrukcji. Potem powstanie 
projekt naprawy i wzmocnienia tak by wspaniałe wy-
posażenie świątyni wraz z jej konstrukcją przetrwa-
ły kolejne setki lat.

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Radzikowie. Ostatnio odrestaurowany.

Kościół w Radzikowie wzniesiono w 1712 roku 
w konstrukcji szachulcowej. Niemiecka literatura 
przedmiotu czasami podaje wiek XV. Możliwe, że już 
w tym czasie istniał we wsi kościół, jednak z pew-
nością nie w miejscu obecnej świątyni. Argumen-
tem za taką hipotezą może być fakt, że do lat 90. 
XX wieku w nowym kościele znajdował się gotyc-
ki, ołtarz szafkowy, być może przeniesiony ze star-
szego kościoła. Niestety bezcenne rzeźby zostały 
skradzione. Ostatnio jednak pojawiła się nadzieja 
na ich odzyskanie.

Wiosną 2009 roku rozpoczęto remont świąty-
ni. Wymieniono ok. 45% skorodowanego drewna 
na nowe. Wzmocniono więźbę dachową, wymienio-
no pokrycie na nowe. Rozebrano zakrystię ukazując 
pierwotną formę ściany południowej. Zrekonstruowa-
no stolarkę okienną i drzwiową. Oszalowano wieżę, 
a jej dach uzyskał cebulowe zwieńczenie, zakończo-
ne mosiężną kulą i krzyżem. Zewnętrzne tynki cemen-
towo-wapienne zostały skute. Nowe tynki, o właści-
wościach fizycznych i mechanicznych podobnych do 
tynków wapiennych, położono tylko na pola wypeł-
niające przestrzeń drewnianego szkieletu. Konstruk-
cja drewniana została zakonserwowana. Już z daleka 
widoczny jest rysunek ciemnego szachulca na tle ja-
snokremowych tynków. Nowe ławki, oświetlenie i pa-
stelowe kolory ścian nadały wnętrzu nową jakość.

Kościół w Radzikowie nie jest obiektem najbardziej 
cennym pośród ok. 60 drewnianych kościołów woje-
wództwa lubuskiego. Jednak ze względu na zły stan 

techniczny obiektu, grożącego katastrofą budowlaną, 
niezbędne było podjęcie szybkich kroków aby obiekt 
uratować. Przy okazji przywrócono mu dawny wygląd.

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Witaszkowie. Obiekt, 
któremu przywrócono pierwotny wygląd.

Kościół w Witaszkowie zbudowano w 1749 roku 
w konstrukcji szachulcowej. Jest to obiekt wznie-
siony na rzucie prostokąta z trójbocznie zamkniętą 
częścią prezbiterialną. Zwartą bryłę świątyni nakry-
wa dwuspadowy dach z czworoboczną sygnatur-
ką. Pierwotne pokrycie dachu było ceramiczne, po 
II wojnie światowej zamienione na pokrycie z blachy  
stalowej ocynkowanej. Wypełnienie szachulca wy-
konano z cegły, pola były tynkowane. Ściany pół-
nocna i południowa opracowane są podobnie. Po-
między dziewięcioma słupami znajdują się cztery  
wąskie okna. Całość wieńczy profilowany gzyms. 
Ściana wschodnia, trójboczna zakomponowana jest 
symetrycznie z ośmiu słupów. Na środkowej osi znaj-
duje się okno. Elewację frontową stanowi ściana za-
chodnia podzielona ośmioma słupami. Tu, w środ-
kowej osi znajdują się jednoskrzydłowe drzwi do 
świątyni. Wszystkie słupy spięte są krótkimi ryglami 
a sztywność konstrukcji zapewniają zastrzały zloka-
lizowane w polach skrajnych.

Jeszcze niedawno kościół ten uchodził za obiekt 
murowany. Cementowo-wapienny tynk tzw. baranek 
zasłaniał całkowicie konstrukcję szachulcową od ze-
wnątrz a płyty pilśniowe twarde pokryte tapetą stano-
wiły wykończenie ścian wewnętrznych.

Kościół w Witaszkowie nie wyróżnia się niczym 
szczególnym w regionie. Jest raczej typowym przed-
stawicielem tego typu świątyń. Warto jednak przypo-
mnieć, że przez długi czas uznawany był za średniej 
klasy, niewielki, jednoprzestrzenny kościół murowany. 
Dopiero niedawno, gdy w wyniku działań warunków 
atmosferycznych, odpadł tynk zewnętrzny, ujawniła 



114

się oryginalna szachulcowa konstrukcja. Szczelny 
tynk zewnętrzny i okładziny wewnętrzne przyspie-
szyły proces korozji biologicznej konstrukcji drew-
nianej. Szybkie podjęcie prac remontowych urato-
wało świątynię przed katastrofą. Przywrócony został 
równocześnie pierwotny wygląd kościoła, zarówno 
na zewnątrz jak i wewnątrz.

Wydaje się, że przykład kościoła w Witaszkowie 
może być pośrednim dowodem na istnienie podob-
nych, nierozpoznanych obiektów w województwie lu-
buskim. Być może listę kościołów drewnianych woje-
wództwa lubuskiego trzeba będzie wydłużyć.

Kościół  pod  wezwaniem  śś.  Apostołów  Szymo-
na  i  Judy Tadeusza w Kosieczynie. Z ówcześnie 
wzmocnioną konstrukcję.

Kościół w Kosieczynie wzniesiono w konstruk-
cji zrębowej. Przez wiele lat trwały spory związane 
z określeniem daty budowy świątyni. Wątpliwości 
budziły informacje zawarte w przedwojennej literatu-
rze niemieckiej mówiące o roku 1406 jako roku bu-
dowy kościoła. Nawet autor tzw. białej karty założo-
nej dla zabytku przy dacie tej postawił znak zapyta-
nia. Jednak w ostatnich latach uzyskano odpowiedź 
na to i inne pytania. Zlecone przez Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków badania den-
drochronologiczne dały interesujące wyniki. Określo-
no w nich, iż najbardziej prawdopodobną datą bu-
dowy świątyni jest rok 1389, a jako pewnik przyję-
to przełom XIV i XV wieku. Więźbę dachową wyko-
nano w 1417 r. z drewna ściętego pomiędzy 1406 
a 1416 rokiem. Wieża, która była dotychczas dato-
wana na XVIII wiek, wzniesiona została w 1431 roku.

W ciągu setek lat konstrukcja ta była wielokrot-
nie przerabiana i zmieniana. Największe zmiany zo-
stały wprowadzone w trakcie wykonywania sklepie-
nia pozornego. Wycięto wtedy fragmenty belek wią-
zarowych aby uzyskać przestrzeń dla tej konstrukcji. 
Spowodowało to utratę sztywności więźby. Siły roz-

porowe, które były skutkiem tych modernizacji, po-
wodowały odchylanie się ścian świątyni na zewnątrz. 
Znacznym odkształceniom i deformacją uległa więź-
ba dachowa. W połowie XX wieku ściany wzmocnio-
no stalowymi ceownikami, w końcu podparto ścianę 
południową, najbardziej odchyloną od pionu, ukośnie 
zamontowanymi stalowymi dwuteownikami. Zabez-
pieczenia te powstrzymały dalszą destrukcję, jednak 
ich wygląd szpecił piękny zabytek. 

Taki sposób zabezpieczenia konstrukcji ścian 
świątyni traktowany był jako tymczasowy. Dlatego 
niedawno powstał oryginalny projekt wzmocnienia 
i usztywnienia konstrukcji dachu. System stalowych 
linek zawieszonych na jętkach i krokwiach do które-
go podwieszono obcięte końcówki belek wiązarowych 
skutecznie wyeliminował przyczyny powodujące od-
kształcanie ścian i dachu. Jego dużą zaletą jest to, 
że jest niewidoczny z zewnątrz. Tymczasowe stalowe 
wzmocnienia i podpory zostały usunięte.

Prace konserwatorskie w kościele w Kosieczy-
nie zostały ukończone w tym roku. Kolejny zabyt-
kowy drewniany kościół oddany zostanie mieszkań-
com wsi. Zmieniony, odrestaurowany, z odzyskany-
mi elementami dawnego wyposażenia, z pewnością 
piękniejszy i bardziej prawdziwy.

Kościoły drewniane w województwie lubuskim 
stanowią grupę obiektów o wyjątkowych walorach 
historycznych, artystycznych i naukowych. Koniecz-
ne jest szybkie zintensyfikowanie prac badawczych 
związanych z tą grupą zabytków. Powyższe przykła-
dy świadczą o tym, że w grupie ok. 60 zabytkowych 
drewnianych kościołów znajdujących się w woje-
wództwie lubuskim, duża część może być zagrożo-
na katastrofą budowlaną. Z zewnątrz prezentują się 
dobrze. Pobielone ściany, zakonserwowane, ciemne 
drewno sprawiają wrażenie, że obiekty te są w do-
brym stanie technicznym. Jednak, na podstawie za-
prezentowanych przykładów widać, że często bywa 
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inaczej. Renowacja wnętrz tych świątyń, konserwa-
cja wyposażenia, sprzętów, rzeźb, obrazów, polichro-
mii będzie mogła się odbywać tylko wtedy, gdy za-
pewniona zostanie konstrukcjom tych kościołów od-
powiednia trwałość.

Trwanie kościołów drewnianych w województwie 
lubuskim, ich architektury (forma), konstrukcji (sub-
stancja materialna), niezmienności funkcji (sposób 
użytkowania), jest gwarancją nieprzemijania ducha 
kryjącego się w tych świątyniach od stuleci.
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THE WOODEN CHURCHES OF THE LUBUSKIE PROVINCE.  
THE PERSISTENCE OF ARCHITECTURE  
TO KEEP THE SPIRIT ALIVE

The register of the monuments of the Lubuskie 
Province includes 425 temples. As many as fifty-two 
of them are wooden churches raised in the frame-
work construction. Most of them are located in the 
northern and central part of the province. Certainly, 
there are more of them but not all are included in the 
restoration files.

So far, few of them have aroused the interest of 
researchers, architectural historians, art historians 
or monument restorers. Apart from the temples in 
Klępsk, Chlastawa, Osiecznica, Kosieczyn and Kalsk, 
they have not been the subject of serious research. 
In fact, they are often very special objects as far as 
their age, contents as well as constructional and 
functional solutions are concerned.

The Lubuskie Province is a territory composed of 
lands with various historical ad geographical affilia-
tions and, as a consequence, with a diverse and rich 
legacy preserved in the matter of its cultural heritage. 
They include Silesia, Brandenburg (Marcia), Wielko-

polska, Lower Lusatia and Marcia Borders. The affili-
ation of individual regions to different statehoods as 
well as their religious transformations had a powerful 
impact on the sacral architecture of today’s Lubuskie.

From the beginning of the 16th century (when the 
reformatory movement was born), most of the area of 
today’s Lubuskie Province was subordinate to three 
states which treated the questions of denomination 
and the freedom of religion in different manners. The 
Wschowski, Międzyrzecki and Babimojski regions were 
characterized by religious tolerance. Strong support for 
the Catholic Church could be seen in areas belonging 
to the Habsburgs, i.e. the former Zielonogórski district 
and the northern part of the Świebodziński district. 
The influence of Protestantism was noticeable in areas 
subordinate to the Hohenzollerns, i.e. the Torzymski 
region as well as the Gorzowski, Strzelecko-drezdencki 
and Krośnieński districts.

The temples is Kosieczyn, Nowa Wioska, Boryszyn 
and Niedźwiedź as well as the church in Trzebule, 

The wooden churches in Lubuskie Province are distinctive group of monuments, very interesting in terms 
of architecture. The material persistence of these structures is the basic condition to keep the spirit of the-
se old temples alive.

Keywords: wooden church, framework construction, Half-timbered construction
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raised on an octagonal plan, are recognized as the 
most representative churches in the framework con-
struction. Recent dendrochronological research made 
it possible to establish that the church in Kosieczyn 
was built in 1389. Therefore, this object now ranks as 
one of the most culturally valuable wooden churches 
erected in the framework construction in Poland.

A separate group includes churches with mixed 
layouts where the oldest elements built in the frame-
work construction were joined with the walls being 
the effect of further rebuilding. The temple in Klępsk 
deserves special attention. Here, the eastern and 
western wall make remains of the framework edifice 
from the 14th century, while the chequered northern 
and southern wall result from the 16th-century re-
building.

The church in Kalsk is untypical and special 
from the constructional point of view. It makes an 
example of an edifice whose double construction 
consists of an internal framework rim and a later 
external wall.

Churches located on the Varta riversides have got 
different features. They are younger yet equally inter-
esting temples. Their appearance was related to the 
cult needs of the community which inhabited these 
areas in the period of the so-called Frederic coloniza-
tion. These were Protestant temples in Przynotecko, 
Gralewo, Chwałowice, Świerkocin, Krobielewo and 
Oksza. Towers were added to many of them in the 
19th century.

A special church from among chessboard objects 
is the Evangelical church built in the years 1746–1748 
in Zielona Góra. It is distinguished by its limiting out-
lines as well as its construction. Walls of poles and 
noggings form a beautiful chessboard outline. This 
construction has got no struts. However, its spatial 
rigidity and stability is guaranteed by the construction 
of two-storey inner galleries bound with the circum-
ferential walls and the roof.

The state of the preservation of wooden church-
es in the Lubuskie Province is diverse. Nearly all 
of them still fulfill sacral functions. After World War 
II, they were adapted for Catholic temples which, 
in some cases, caused a necessity of reorganiz-
ing their interiors, too. Let us have a closer look at 
several of them.

The Church of  the Visitation  in Klępsk. The rich-
est contents.

This temple was erected in the 14th century. From 
1567 till 1945, it acted as an Evangelical parish 
church. Originally wooden, it was rebuilt in 1581. 
The construction of the northern and southern wall 
was changed from framework to chessboard. Owing 
to an dendrochronological analysis, it was possible 
to establish that the church was constructed in the 
years 1367–1377. In the light of the research, it was 
stated that only the western gable was not rebuilt 
and preserved its original character. Earlier, they 
thought that the eastern gable was maintained in 
its original condition, too, but wood dating binds  
it with further church rebuilding. The body of the main 
nave and the presbytery received some annexes.

On account of its unique Gothic-Renaissance 
décor, the post-Evangelical temple in Klępsk is a rare 
monument of sacral art, both in this region and in 
Poland. Full of highly valued works of art – painting, 
sculpture and craftsmanship – it plays a significant 
role in the material as well as spiritual dimension.

From among its priceless interior decoration, let 
us mention a late-Gothic triptych with a Madonna 
with Child, the polychromies of the structural ceiling 
with biblical themes from 1610–1613, the woodcarv-
ings and paintings in the inner galleries, a baptismal 
font (1581), a pulpit (1614), a music choir, stalls and 
tombstones.

As I have already said, the church in Klępsk is an 
unusually valuable example of sacral architecture in 
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The wooden churches of the Lubuskie Province. Selected examples
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the Lubuskie Province. However, its technical condi-
tion arouses some objections, mostly on account 
of many focuses of biological corrosion (insects, 
moulds). In the nearest future, it will be necessary to 
carry out an expertise for determining the degree of 
the technical wear of the entire construction. Then, 
a design of refurbishment and reinforcement will be 
prepared so that the great temple décor and construc-
tion can last for more hundreds of years.

The Church of Heavenly Mother, Queen of Poland 
in Radzików. Recently restored.

The church in Radzików was raised in 1712 in the 
chessboard construction. German subject literature 
sometimes mentions the 15th century. It is possible 
that a church already existed in this village at that time 
but certainly not in the same place. Such a hypothesis 
could be supported by the fact that a Gothic longcase 
altar, perhaps brought here from an older church, 
could be seen in the new church until the 1990s. 
Unfortunately, some priceless sculptures were stolen. 
Lately, however, a hope for regaining them appeared.

In the spring of 2009, the refurbishment of this 
temple began. About 45% of the corroded wood as 
well as the covering were exchanged, the roof truss 
was reinforced. The sacristy was pulled down which 
revealed the original form of the southern wall. The 
window and door woodwork was reconstructed. The 
tower was boarded, while its roof received an onion-
shaped top with a brass sphere and a cross. The 
external cement and lime plasters were removed. New 
plasters, whose physical and mechanical features 
are similar to lime, were applied only in the spaces 
of the wooden framework. The wooden construction 
was preserved. Even from a distance, one can see 
the outline of the dark chessboard against the back-
ground of the light cream plasters. New benches, 
illumination and the pastel colours of the walls gave 
a new quality to this interior.

The church in Radzików is not the most valuable 
object of around sixty wooden churches in the Lubus-
kie Province. However, considering the poor technical 
condition of this object which may cause a building 
catastrophe, it was necessary to take urgent steps 
in order to save it. Following through on that, its old 
look was restored.

The Church of the Immaculate Conception in Wi-
taszkowo. An object which recovered its original 
appearance.

The church in Witaszkowo was built in 1749 in 
the chessboard construction. This object was erect-
ed on the projection of a rectangle with a trilaterally 
closed presbyterial part. The compact body of this 
temple is covered with a pitched roof and a quad-
rilateral ave-bell. The original roofing was ceramic; 
after World War II, it was replaced with galvanized 
steel sheet. The chessboard construction was filled 
with bricks, the fields were plastered. The northern 
and southern wall were treated similarly. Between 
nine poles, there are four narrow windows. The 
whole is topped with profiled cornice. The trilateral 
eastern wall is symmetrically composed of eight 
poles. There is a window on the middle axis. The 
western wall, divided by eight poles, forms the front 
façade. Here, in the middle axis, there is a single-
leaf door to the temple. All the poles are fastened 
together by short noggings, while the rigidness of 
the construction is guaranteed by braces located 
in the extreme fields.

Not so long ago, this object was described as 
a brick church. Its cement and lime plaster, called 
sheepskin, completely concealed the chessboard 
construction from the outside, while hard panel 
boards covered with wallpaper made the finishing 
of the internal walls.

The church in Witaszkowo is nothing special in 
this region. It is rather a typical representative of 
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this type of temples. Let me remind you, however, 
that it was considered as a middle-class, little, 
single-space brick church for a long time. Only re-
cently, when the external plaster fell off as a result 
of the action of atmospheric conditions, the original 
chessboard construction came to light. The im-
permeable external plaster and the internal linings 
accelerated the process of the biological corrosion 
of this wooden construction. Quick refurbishment 
saved the temple from a disaster. The original ap-
pearance of the church was restored as well, both 
outside and inside.

It seems that the example of the church in Wi-
taszkowo may be an indirect proof for the existence 
similar, unrecognized objects in the Lubuskie Prov-
ince. Perhaps the list of its wooden churches will be 
extended.

The Church of Simon and Jude Thaddeus the Apos-
tles in Kosieczyn. With reinforced construction.

The church in Kosieczyn was raised in the 
framework construction. For many years, there were 
arguments related to the date of implementation. 
Information included in prewar German literature, 
which suggested the year 1406, was disputable. Even 
the author of the so-called white charter prepared for 
the monument put down a question mark instead of 
the date of construction. However, in recent years, 
answers have been found. An dendrochronological 
analysis, commissioned by the Lubuskie Provincial 
Monument Restorer, produced some interesting 
results. The most probable date of constructing the 
temple is 1389; the turn of the 14th century was taken 
for granted. The roof truss was made in 1417 of wood 
from trees cut down between 1406 and 1416. The 
tower, which was previously dated to the 18th century, 
was built in 1431.

Over the span of hundreds of years, this con-
struction was transformed and altered many times. 

The biggest changes were introduced in the course 
of preparing the apparent vault. Fragments of truss 
beams were cut out in order to gain a space for this 
construction. It resulted in a loss of the rigidity of the 
truss. Stretching forces, which resulted from these 
modernizations, made the temple walls lean to the 
outside. The roof truss was seriously misshaped and 
deformed. In the mid-20th century, the walls were 
reinforced with steel channels, while the southern 
wall, which was leaning the most, was supported 
with obliquely installed steel double-T bars. These 
protections prevented further destruction but their 
appearance marred this beautiful building.

Such a manner of protecting the construction of 
the temple walls was treated as temporary. That is why 
an original design of reinforcing and stiffening the roof 
construction has been prepared recently. A system of 
steel lines hung on collar beams and rafters with cut-off 
ends of truss beams efficiently eliminated the causes 
of wall and roof misshaping. One of its advantages is 
the fact that it cannot be seen from the outside. The 
temporary steel supports were removed.

Restoration works in the church in Kosieczyn fin-
ished this year. Another historic wooden church will 
be presented to the inhabitants. Changed, restored, 
with regained elements of its old contents, certainly 
more beautiful and more genuine.

The wooden churches of the Lubuskie Province 
form a group of objects with strong historical, ar-
tistic and scientific values. Fast intensification of 
research concerning this group of monuments is 
a necessity. All the abovementioned examples prove 
that many of about sixty historic wooden churches 
located in this province are in danger of a building 
catastrophe. From outside, they look presentable. 
Whitewashed walls and preserved dark wood make 
the impression that their technical condition is very 
good. However, the described examples show that 
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it is not true. The renovation of the interiors of these 
temples, the restoration of their contents, sculptures, 
paintings, polychromies will be possible provided 
that suitable durability of the constructions of these 
churches is secured.

The duration of wooden churches in the Lubuskie 
Province, their architecture (form), construction (mate-
rial substance) and unchangeable functions (exploita-
tion) is the guarantee of the imperishability of the spirit 
which has been hiding in these temples for ages.
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ARCHITEKTURA PRZEMIJAJĄCA TO NIE ARCHITEKTURA

Architektura trwa poza swym materialnym istnieniem. Trwają idee. Są z nami od zawsze – poza czasem. 
Dlatego też wszelkie rozwiązania architektoniczne muszą być znajdywane, a nie wynajdywane. Liczą się 
idee i niezmienna istota architektury. Architektura mająca na celu efekt doraźny przeminie w okamgnieniu.

Słowa kluczowe: idea, inwencja, sztuka, pamięć, przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość, zmiana, znużenie

Cała architektura przemija w wymiarze material-
nym – takie jest prawo wszelkiej materii. Zdarza się, 
że proces ten przyspieszają klęski żywiołowe. Nie-
ustannie następuje też materialne niszczenie archi-
tektury z ręki człowieka, czy to ze względów ideolo-
gicznych, czy też w wyniku eskalacji przemocy. Archi-
tektura zdaje się być wiecznie zagrożona przez siły 
natury oraz destruktywną energię rodzaju ludzkiego.

Często zastanawiamy się, czy jakiekolwiek dzie-
ło architektury może przeminąć bez śladu. Budynek 
może zniknąć ze sfery materialnej, ale czy wraz z nim 
pryśnie przyświecająca mu idea architektoniczna? 
Czy możliwe jest, by architektura trwała niezależnie 
od swej fizycznej egzystencji?

Nie każdy budynek to architektura, architektura 
zaś niekoniecznie musi oznaczać rzeczywisty budy-
nek. Czy nie oznacza ona wszelkich zamysłów, za-
sad i koncepcji – budowanych, rysowanych, zapa-
miętywanych, wyobrażanych lub tylko wyśnionych? 
Chodzi o to, czy zamysły, zasady i koncepcje mogą 
zniknąć z własnej natury. Przecież tak naprawdę za-
wsze tu były, zawsze tu są i zawsze tu będą. Nawet 
gdy nie mamy żadnego pomysłu, kiedy nie stosu-
jemy zasad, gdy nie wdrażamy koncepcji, nie zna-
czy to, że one nie istnieją. Znaczy to natomiast, że 

czyjś zamysł architektoniczny, czyjaś zasada archi-
tektoniczna, czyjaś koncepcja nie jest jego własno-
ścią czy też wynalazkiem. Wywodzi się z tego, co już 
jest, co istniało już wcześniej, nawet jeżeli nikt jesz-
cze tego nie wykorzystał.

Jeśli w ogóle istnieje coś trwałego, jest to zbiór 
istniejących, więc i możliwych zasad, koncepcji oraz 
rozwiązań architektonicznych. Nie ma tu czego od-
krywać – trzeba je po prostu odnaleźć, wybrać i mą-
drze wykorzystać. Rozwiązania się znajduje, a nie 
wynajduje. Wystarczy się rozejrzeć i wybrać to, co 
w określonej sytuacji najlepsze.

Postrzegając rzeczywistość w ten sposób, nie trze-
ba w ogóle martwić się o przemijalność architektu-
ry. W takich okolicznościach kwestia przemijalności 
nie ma racji bytu.

Istota sztuki polega na wyciąganiu ręki i dotyka-
niu czegoś we wnętrzu obserwatora. Jeśli architek-
tura chce być sztuką, tak właśnie musi robić. Je-
żeli tego nie uczyni, jest tylko martwym przedmio-
tem – ani sztuką, ani architekturą w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu. Wybudowany obiekt to jesz-
cze nie architektura. Powstaje ona tylko wówczas, 
gdy stwarza dla użytkownika i przechodnia efek-
ty stanowiące esencję sztuki. Gdy architektura sta-
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je się sztuką i dotyka czegoś we wnętrzu innej isto-
ty ludzkiej, tworzy trwały efekt, który już nigdy nie 
zaniknie. Powoduje zmianę, nawet mikroskopijną, 
której nie da się odwrócić. Architektura trwa dzięki 
efektom, jakie wywołuje, poprzez wzbogacanie ludz-
kiej egzystencji. Architektura trwa nie w swym ma-
terialnym istnieniu, lecz poprzez efekt / skutek, jaki 
po niej pozostaje. Efekty te poznajemy przygląda-
jąc się istniejącemu budynkowi – jest to sposób naj-
bardziej bezpośredni, choć przecież to samo dzie-
je się, gdy patrzymy na rysunki albo wyobrażamy 
sobie architekturę.

Wyobraźnia w tym kontekście jest jeszcze jednym 
kluczem: wyobrażać sobie znaczy widzieć przedmiot 
bez fizycznej jego obecności, co dowodzi, że mate-
rialne istnienie nie jest dla widzenia rzeczy niezbęd-
ne. Widzimy też we wspomnieniach: kiedy wspomi-
namy wizualnie, widzimy pewną rzeczywistość nawet 
jeżeli to, co widzimy, tak naprawdę już nie istnieje. 
Odczuwane przez nas efekty pozostają takie same, 
mogą nawet ową rzeczywistość przerastać.

Można, rzecz jasna, utrzymywać, że dzieło archi-
tektury definitywne znika, gdy tylko znika jego wspo-
mnienie czy też dokumentacja. Odnosi się to jednak 
tylko i wyłącznie do teorii. W rzeczywistości jest to 
mało prawdopodobne, zważywszy na wciąż rosnącą 
górę dokumentacji przeszłości. Ile to rzeczy, zwłasz-
cza na polu architektury, pozornie zapomniano, po 
czym nagle, z jakiegoś powodu, powróciły do łask? 
Wspomnienie powraca do życia i to, co kiedyś uzna-
no za martwe i pogrzebane, znów wraca na pierw-
szy plan.

Obecność idei, zasad i koncepcji w ludzkich gło-
wach nie przemija nigdy. O to właśnie chodzi w ar-
chitekturze. Przemijać mogą budynki, style i mody 
określane przez poza-architektoniczne uwarunkowa-
nia swoich czasów. Nie przemijają natomiast znacze-
nia oraz treści intelektualne i artystyczne. Mocne, pro-

mieniujące dzieła architektury z łatwością utrwalają 
swe efekty niezależnie od tego, czy istnieją fizycznie, 
czy są już tylko wspomnieniami. Słabszym od nich 
oczywiście trudniej jest trwać, jednakże i one zawsze 
zostawiają po sobie jakiś ślad – jedynym warunkiem 
jest posiadanie treści intelektualnej i artystycznej. Ar-
chitektura z zasady nie może przeminąć – przemija 
tylko nie-architektura.

Jako architekci musimy jedynie patrzeć na to, 
co już zostało zrobione, rozróżniać zastosowane za-
sady i koncepcje, oceniać alternatywy, umieć mą-
drze wybrać jedną z nich i wykorzystać daną zasa-
dę i koncepcję we własnej twórczości. Przeszłość to 
nasze jedyne źródło wiedzy i inspiracji; nie można 
zobaczyć przyszłości; raz ujrzana przyszłość to już 
przeszłość. Teraźniejszość nie ma czasu trwania – to  
zaledwie cienka linia pomiędzy przyszłością a prze-
szłością. Jak długo trwa teraźniejszość? Niezależ-
nie od tego, czym się akurat zajmujemy, nie wolno 
nam, architektom, patrzeć na chwilę obecną, na błysk  
momentu. Chwila przemija. To nic więcej jak tylko 
błyskawiczne przejście z przyszłości do przeszłości, 
między którymi tak naprawdę nie ma żadnego cza-
su. Architekci tworzą przyszłość z przeszłości i prze-
kształcają przyszłość w przeszłość. Pamiętając o tym 
prostym fakcie, od tysięcy lat gromadzimy powszech-
ną wiedzę na temat architektury – dzięki temu będzie 
ona trwać w czasie.

Znacznie więcej uwagi winniśmy poświęcać 
tym aspektom architektury, które się nie zmieniają 
niż tym, które ulegają zmianom. Zmiana dla samej 
przyjemności zmiany nie ma w sobie nic interesu-
jącego. Esencją architektury jest to, co niezmienne, 
a tej esencji powinniśmy zawsze szukać. Nieustan-
ne zmiany potrafią być bardzo nudne, ponie waż 
sprawiają wrażenie, że kręcimy się w kółko zamiast 
iść do przodu. Czyż w tej fascynującej i chyba naj-
starszej ze sztuk nie szukamy wciąż ścieżki do po-
znania prawdy? Ścieżka ta na pewno jest bardzo 
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długa i kto wie, czy w ogóle gdzieś się kończy. Czy 
podążanie nią może się znudzić? Na pewno zba-
cza z niej ten, kto wciąż szuka „nowości” i w cią-
głych zmianach widzi ucieczkę od rutyny. Z punk-
tu widzenia architektury jego praca jest więc bez-
użyteczna i z pewnością przeminie. Prawdziwa ar-
chitektura, wolna od pęt czasu, nie może przemi-

nąć. Architektura żyjąca chwilą przeminie w oka-
mgnieniu.

Nie wymyślajcie, nie szukajcie ciągłych zmian. 
Spójrzcie na to, co jest, a dostaniecie wszystko cze-
go wam potrzeba, w tym też wszystko co potrzeb-
ne do kształtowania przyszłości. Nie istnieje bowiem 
nic, co nie istnieje.
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FLEETING ARCHITECTURE IS NO ARCHITECTURE

Architecture endures beyond its material existence. It is the ideas that survive. All ideas have always been 
there and stand outside of time. Therefore, all architectural solutions have to be found, not invented. The 
never changing essence, the ideas of architecture, is what counts. Architecture aiming at the moment’s  
effect will rightly fleet.

Keywords: idea, invention, art, memory, past, present, future, change, boredom

All architecture fleets materially. Such is the law 
of all matter. Sometimes, natural disasters accelerate 
this process. Material destruction of architecture by 
human hands is also happening all the time, be it 
for new practical needs or for ideological reasons, or 
for outbursts of violence. Architecture seems to be 
constantly threatened by natural or human destruc-
tive energies.

Still, one wonders if any one work of architecture 
can really ever totally fleet. A building can materially 
disappear. But does its architectural idea disappear 
with it? Is it possible architecture can live on inde-
pendently from its physical existence? 

Not every building is architecture. In the same 
way, architecture does not necessarily have to be 
a real building. Isn’t architecture the totality of ar-
chitectural ideas, principles and concepts, whether 
they are built, drawn, remembered, imagined or just 
dreamed? The question is whether ideas, principles 
and concepts can, by their own nature, ever disap-
pear. After all, they have always been there, they 
are there and they always will be there. Even when 
an idea is not being had, when principles are not 
being applied, when concepts are not being used, 
this does not mean they do not exist. In turn, this 

means that any architectural idea that somebody 
has, any architectural principle that somebody ap-
plies, and any concept that somebody might use, is 
neither their property nor their invention. They have 
just been taken from what is there already, from what 
has been there forever, even in a case when nobody 
has made use of it before.

If there is one thing that is durable, it is the set 
of existing and therefore possible architectural prin-
ciples, concepts and solutions. There is nothing to 
invent in those; they just have to be found, chosen 
and wisely applied. Solutions are found, not invented. 
One looks at what is there and selects what seems 
best for the case at hand.

Seeing things this way, one really does not have 
to worry over the fleetingness of architecture at all. 
In this case, the question of its fleetingness does not 
even occur. 

The essence of art is to reach out and touch some-
thing inside the beholder, and if architecture wants 
to be art, this is exactly what it has to do. If it does 
not, it is just a dead object, not art, and thus not re-
ally architecture. A built object is not yet architecture. 
Architecture we only have when it does to the user 
and beholder those effects that are the essence of 
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art. Whenever architecture is art and touches some-
thing inside another human being, it will have done 
an effect that lives on and that cannot disappear any 
more. It causes a change, even if miniscule, that can-
not be made undone. Architecture survives through 
the effects that it provokes, through the enrichment in 
human existence that it can cause. Architecture does 
not live on through its material existence; it lives on 
through the effects that remain. Those effects can 
be had by looking at the existing building; this is 
the most direct way to get its effects; but the same 
happens when we look at drawings, or when we just 
imagine architecture.

Imagination is another key word in this context: 
To imagine is seeing without the object really being 
there. This alone proves that the material existence is 
not necessary to see things. Also, we can see things 
in our memories. When we visually memorize, we see 
a reality, even if what we see does not really exist 
anymore. The effects on us remain the same; they 
might even be stronger than reality. 

One could object that a work of architecture has 
really and definitely disappeared as soon as there is 
no more memory or documentation of that architec-
ture left. But this happens only in theory. In reality, 
this case is very unlikely, looking at the ever growing 
mass of documentation of the past that we have. How 
many things had been apparently forgotten, particu-
larly in architecture, and all in a sudden, the interest 
was back, for whatever reason, memory came back 
into life, and what seemed to be dead and gone was 
suddenly back in the foreground?

It is the existence of ideas, principles and con-
cepts in the people’s heads that will never fleet. 
This is what architecture is. Buildings can fleet, as 
can styles and fashions that are defined by their 
time’s conditions outside of architecture. Intellectual 
and artistic meaning and content cannot fleet. The 
strong works of architecture, those who radiate 

a lot of intellectual and artistic content, will have it 
easy to continue to emanate their effects, no matter 
whether they exist physically or just as memories. 
The weaker ones will of course have it harder to 
endure, but even they will always leave a trace, 
as long as they have some intellectual and artistic 
content. By principle, architecture cannot fleet; only 
non-architecture can fleet.

As architects, all we have to do is to look at what 
has been done already, recognize the principles 
and concepts in what has been done, evaluate the 
alternatives, select one of them wisely and apply the 
principle, the concept, in our own creation. The past 
is our only source of knowledge and inspiration; 
the future is invisible; future that is visible is already 
past. The present has no duration; it is just a thin line 
without “thickness” between the future and the past. 
How long does present last? In whatever we do as 
architects, we must not look at the moment of now, 
not at the validity of the moment. The moment is 
fleeting. It is just that instant of passage from future to 
past. There is really no time between future and past. 
As architects, we form the future from the past, and 
we transform future into past. Just by working with 
this simple fact in mind, we will carry on the common 
knowledge of architecture that has been collected 
in thousands of years; this is how architecture will 
endure in time.

We should be much more interested in the things 
in architecture that do not change, rather than in 
those that change. Changing for the fun of changing 
is not interesting at all. The things that never change 
are the essence of architecture, and the essence of 
architecture is what we should look for all the time. 
Changing all the time can be very boring, because 
it will make you feel like moving in circles and not 
going ahead. Aren’t we really constantly looking for 
that path towards the knowledge of truth in this fas-
cinating and possibly oldest of arts? It sure is a long, 
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maybe an endless path. How can walking this path 
ever be boring? Whoever is looking for changes out 
of boredom or just search for “newness” is certainly 
not following this path. Their work is useless for ar-
chitecture, and it will rightly fleet. Real architecture, 
architecture that is beyond the restraints of time, can 

never fleet; architecture that is only trying to connect 
to its moment will instead fleet in a second.

Don’t invent; don’t look for constant change. Look 
at what is, and you will have everything you need 
and all there is for shaping the future. Nothing exists 
that does not exist. 
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TRWANIE CZY PRZEMIJANIE W WIELOWARTOŚCIOWOŚCI  
ARCHITEKTURY – OBIEKTU SZTUKI UŻYTECZNEJ

Odczytanie rzeczywistości archisfery determinują oczekiwania funkcjonalności i nowości w sferze formotwór-
czej i technologii. Binarny (zmysłowy i intelektualny) charakter recepcji i tworzenia idei w architekturze został 
na nowo zrehabilitowany w metodzie analizy dekonstrukcyjnej (dot. paradoksu Jacquesa Derridy) po ustę-
pującym volapüku – złej twarzy postmoderny. Poprzedzony terminologiczną postawą filozofów wobec za-
sad konstruowania rzeczywistości unaocznionej Derrida wyznaczył cztery determinanty kwalifikujące dzieło 
sztuki użytecznej, będące w opozycji do dzieła tworzonego pierwotnie wg reguł modern-konstrukcji. W tej 
kategorii myślenia wartościowanie to przypisywanie implicite cech spełniających warunki dla poszerzonego 
spectrum oczekiwań wobec architektury. Paradoks Derridy w równym stopniu przystaje do odkrywania ar-
cydzieł sztuki projektowania z przeszłości w kategorii wielowartościowości dla trwania w umysłach protago-
nistów na rzecz jakości architektury. 

Słowa kluczowe: archisfera, dekonstrukcje, deterministyczny paradoks Derridy, metafizyczna gra znaczeń

Paradoks Derridy również można odnieść do posze-
rzonej recepcji retrospekcji dzieła – retrospekcji dzie-
ła-ikony z przeszłości. Odnosi się to dziś do wcześniej 
przywołanego zjawiska powrotu do zasad zawartych 
w kanonie klasycyzmu, a także odkrywaniu piękna zin-
tegrowanej funkcji i konstrukcji w rehabilitowanych i re-
witalizowanych przykładach architektury przemysłowej 
i publicznej okresu secesji i modernizmu (il. 1). Autor 
odwołuje się przeciwstawnie do fenomonolicznej ma-
terii dyskursu i analizy dekonstrukcji w tworzeniu wielo-
wartościowości dzieła architektury-dzieła sztuki.

Istota funkcjonalna i kulturowa przedmiotu
Ogląd rzeczywistości i jej adaptacji do celów uty-

litarnych, przebiega wokół egzystencjalnych prze-
słanek. A co determinuje oczekiwania i cechy funk-

cjonalne dla konstruktywisty Bauhausu, M. Breu-
era? Jego krzesło jest czystym konstruktem funk-
cjonalnym o nieunaocznionej literackości. Koncep-
tualista S. Wawerka, potraktował krzesło jako isto-
tę symboliczną, która znosi wszystkie przeciwno-
ści życia. Oba przeciwstawne stanowiska estetycz-
ne, wobec morfologii przedmiotu ewokują funkcje 
przez formę. U M. Breuera i S. Wawerki poprzez 
symboliczne zapożyczenie kształtu. Umberto Eco 
utożsamia formę z kulturą: Kulturą jest wszelka in-
wencja ludzka wobec danych przyrody, przekształ-
conych w ten sposób, by można było je włączyć 
w jakąś relację społeczną. 

Wg R. Ingardena: Forma kwalifikuje materię. Po-
trzeba funkcjonalna przestrzeni przedmiotu jest pier-
wotna, anatomiczna, intuicyjna. 
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Odczytywanie zamiarów natury, jej binarnej sfery 
wrażeniowej, unaocznionej i ukrytej w struktury kon-
strukcyjnej i znaczeniowej (w tym symbolicznej) nie 
może odbywać się wg jednego i jednowartościowe-
go kryterium, ale ma charakter wielowartościowy. Zło-
żoność problemu wymaga obietywizacji i modyfika-
cji intelektualnej. Działania intuicyjne stają się z re-
guły działaniami o wyższym stopniu intelektualnego 
opanowania, jeżeli dopuścimy czynnik refleksji. Przy-
kłady, to teoria i bogate doświadczenia z zakresu 
pojęć geometrii euklidesowej, opozycyjne odkrycie 
modeli płatów powierzchniowych i krzywizn Gaussa 
i zastosowanie ich w architekturze i kosmologii. Do-
prowadziło to, do skonstruowania modeli przestrze-
ni Reimanna i geometrycznych figur niemożliwych. 
Wydawać by się mogło, że przestrzeń nieeuklideso-
wa (C. F. Gauss, G. Reimann) jest wyłącznie tworem 
konceptualnym. A. Einstein udowadniając nierozcią-
głość przestrzeni i czasu (czasoprzestrzeni) ukazał 
jej zakrzywienie o charakterze zmiennym. W. Fangor: 
(...) Język geometrii w konkretyzacji istnieje w mniej 
lub bardziej jawnym stosunku w każdej dziedzinie 
sztuki. Nie tylko wizualnej. W przestrzeni czterowymia-
rowej czas jest synchroniczny. Jest teraźniejszością, 
przyszłością i przeszłością [1].

W filozofii fenomonologicznej, najogólniej prze-
strzeń jest taka, jaką przeżywamy i ma dla nas ta-
kie znaczenie, jakie ma dla naszej świadomości. A. 
Gieraga: (...) W geomerii zawarty jest głęboki sens
 i są z nią związane emocje [2]. W praktyce artystycz-
nej antropomorficzne kanony w architekturze greckiej 
i intuicyjne konstrukcje katedr gotyckich są przykła-
dami intelektualnej refleksji w zakresie zastosowania 
konstrukcji i również symbolizacji form i kształtów. 

D o  o d c z y t a n i a  f u n k c j i  i  z n a c z e ń 
p o t r z e b a  w i e l o w a r t o ś c i o w y c h  k r y -
t e r i ó w  p o z n a w c z y c h ,  o d  c z y s t e j 
p r a k t y c z n o ś c i ,  p o p r z e z  d z i a ł a n i a 
s i ł  i  z j a w i s k  n i e u n a o c z n i o n y c h 

d o  z n a k ó w - s y m b o l i  s f o r m a l i z o w a -
n y c h  w  o b r a z i e  r z e c z y w i s t o ś c i  q u -
a s i .  O w a  r z e c z y w i s t o ś ć  j e s t  z e s t a -
w e m ,  k o n s t r u k t e m ,  p r z e d m i o t e m . 
J e s t  k o n s t r u k t e m ,  p a r a d y g m a t e m 
r o m a n t y c z n e j  p o t r z e b y  s p e ł n i a n i a 
s i ę  w  ś w i e c i e  k s z t a ł t ó w  i  m e t a f o r . 

Znaczenie  przestrzeni  metafizycznej  w  świecie 
form i kształtów

Architektura tylko przestrzenna nie stanowi peł-
ni..., element czasu, podstawa funkcjonalizmu i dy-
namizmu dopełnia architekturę przestrzenną i two-
rzy z nią żywą rzecz, rzecz pełną, sztukę operowa-
nia przestrzenią i czasem [3]. Jeżeli definiując prze-
strzeń funkcjonalną, przyjmiemy za punkt odniesie-
nia warunek umieszczenia człowieka, to przestrzeń 
funkcjonalna istnieje nierozłącznie, jako przestrzeń 
wielogeometryczna. Przestrzeń musi być wypełnio-
na funkcjami, rzeczami i przedmiotami 

W aspekcie zaistnienia jej obiektywnie. Prze-
strzeń-otoczenie człowieka nie jest percypowana 
jednorodnie, ale subiektywnie-tu i teraz – z oddzia-
ływaniem jej w obszarach intelektualnej interpreta-
cji – opozycji tj. w aspektach nabytej wiedzy w umie-
jętności odczytania jej, oraz w obszarze odczuwania 
emocji, wzruszeń i niepokojów. Stanowi to czynnik 
animis przestrzeni i tylko nierozłącznie w kategoriach 
obiektywizacji i czynników subiektywnych odczyta-
nia i przeżycia jej, możemy nadawać jej cechy feno-
menu kreatywnego w sposobie ujęcia problemów. 
Przy rozróżnieniu poznania na: umysłowe i zmy-
słowe, metody przeciwwstawne od starożytności 
jako aistehesis i noesis. Owe dwa pnie poznania 
tj. pragnienie trwania, spokoju i ładu jednorodnego 
w przestrzeni gotyku i racjonalizmu renesansu oraz 
przedstawiona skłonność stawania się poprzez sen-
sualistyczną żądze wrażeń i zmian, np. w baroku 
i postmodernizmie. 
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1. Elektrownia fabryczna Scheiblera ulica Milionowa Łódź (autor projektu inż. Alfred Frisch) Modernistyczny gmach o konstrukcji żelbetowej, 
elewacja i wnętrza secesyjne. Foto z archiwum Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi [w:] Ryszard Bonisławski, Joanna Podolska, Spac-
erownik Łódzki, Wydawnictwo Agora S.A. 2007, s. 12 2. Willa L. R. Kindermanna przy ulicy Wólczańskiej 31/33 w Łodzi. Ryzalit mieszczący 
aneks muzyczny na parterze projektu G. Landau Gutentegera 1902–1903, możliwość interpretacji literackiej (fot. Wisława Jordan), [w:] Wisława 
Jordan, W kręgu łódzkiej secesji, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2006, s. 125 3. Drzewo-kolumna, organiczny aspekt budowli – symbol życia, 
z portyku willi L. R. Kindremanna, ul. Wólczańska 31/33 projektu G. Landau Gutentegera 1902–1903 (fot. Wisława Jordan), [w:] Wisława 
Jordan, W kręgu łódzkiej secesji, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2006, s. 102.
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Utylitarny postulat bycia nie zaspokaja potrzeby 
stawania się. Dzisiaj jest pewne, że w praktyce moder-
nizmu zabrakło humanistycznego związku człowieka 
z otoczeniem, budynku z naturą. Pominięto poczu-
cie miejsca, ciągłości kulturowej, pozbawiono użyt-
kownika możliwości naznaczenia swojej tożsamości 
w obrębie oddziaływania zmysłów i związanej z tym 
wolności wyborów. Gdyby nasz dom związany był 
umiejętnie z przeszłością miejsca, klimatem, pejzażem, 
miejscowym budulcem oraz kontekstem przestrzen-
nym, mielibyśmy dom idealny. Takim paradygmatem 
stał się w historii architektury dom Kaufmanna w Bear 
Run w Pensylwanii- „dom nad wodospadem”. Roman-
tyczna wizja miejsca siedliska została upersonifiko-
wana przez F. L. Wrighta. W słowach (...) Być życiem, 
to znaczy uczyć się głównie od natury... Macie okazję 
ukształtować i określić kształt rzeczy, które nadejdą. 
Jesteście rzeźbiarzami i znawcami kształtów... [4]. Tro-
ska o znaczenie przestrzeni metafizycznej w świecie 
form i kształtów jest wykładnią obaw artystów i archi-
tektów wywodzących się z kręgu HABITATU. Formy, 
kształty, kolory, odległości i dźwięki organizują prze-
strzeń percypowaną. Te parametry-repetycje morfo-
logii świata uprzedmiotowionego, są w ujęciu inter-
subiektywnych teorii estetycznych wyznacznikami 
wartości kreowanych i odkrytych w uobecnionych 
kształtach. Formista L. Chwistek w 1918 r. W arty-
kule pt. Wielość rzeczywistości w sztuce twierdził: 
różnice pomiędzy typami malarstwa odpowiadają ści-
śle różnicom pomiędzy typami rzeczywistości i uznał 
równouprawnienie istnienia i funkcji rzeczywistości 
elementów wrażeniowych i rzeczywistości rzeczy. 
I m m a m e n t n e  c e c h y  p r z e d m i o t u 
e s t e t y c z n e g o  o d k r y w a m y  w  k o n -
t e k s t u a l n y m  u j ę c i u  r z e c z y w i s t o -
ś c i  –  t ł a  s y m a n t y c z n e g o .  J e s t  t o 
e s t e t y z m  p o w i e r z c h o w n y ,  c z y s t o 
w r a ż e n i o w y .  D o p i e r o  a n a l i z a  m o r -
f o l o g i c z n a  c e c h  p r z e d m i o t u ,  j a k o 

z e s t a w i a n i e  f o r m  i  f u n k c j i  t e g o 
p r z e d m i o t u  l u b  z m y s ł o w e g o  i  i n -
t e l e k t u a l n e g o  o d d z i a ł y w a n i a  d z i e -
ł a  s z t u k i ,  t w o r z y  f a k t ,  l u b  z e s p o -
ł y  f a k t ó w - a r t e f a k t ó w . 

Fenomenolog R. Ingarden w Sporze o istnienie 
świata twierdził: (...) Bo przedmioty realne (wzięte tak, 
jak nam się prezentują) są transcendentne w stosun-
ku do ich poznania (w żadnym akcie spostrzeżenia 
nie są efektywnie naocznie dane w pełni wszystkich 
przypisywanych im własności) [5].

Sytuacja wyjściowa do opisu bądź konstru-
owania rzeczy lub przedmiotu nie jest jednoznacz-
na. I. Kant w Krytyka czystego rozumu dowodził, 
że: Nie myśl kształtuje się zależnie od przedmio-
tów, lecz odwrotnie przedmioty są ukazywane zależ-
nie od myśli. Neokantowska postawa poznawcza
z pewnością mogłaby jeszcze uciszyć niepokoje plu-
ralistów estetów i antyestetów z kręgu postmoderny, 
a obecnie w kierunku postaw architektów szukają-
cych oparcia w neoromantycznym klasycyzmie. Sztu-
ka i nauka nasuwa nowe teoretyczne doświadczenia. 
Konstruuje nową rzeczywistość, modyfikuje dotych-
czasowy stosunek do niej. Sztuka zmienia podstawę 
poznania i konstruowania przedmiotów na rzecz trwa-
nia ciągłości fenomenologicznej zjawiska twórczości. 

Dekonstrukcyjny paradoks i determinizm derridy
Żaden tekst nie może być całkowicie wolny od in-

nych tekstów [6].
J. Bartch optymistycznie zauważył (...)Konwencje 

artystyczne starzejące się są podważane, przezwycię-
żane, zmieniane a nawet skierowane przeciwko sobie 
po to, by stworzyć nowe dzieła [7].

Przytoczony powyższy cytat Bartcha sprowokował 
autora do pogłębionej refleksji zawierającej się w te-
zach tegorocznej konferencji.

Jacques Derrida w opozycji do redukcjonistycz-
nych postaw i praktyk demistyfikuje prawdę, cele 
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ostateczne, co stanowi istotę filozofii dekonstruk-
cji paradoksalnie wyrosłej na ruchomych piaskach 
postmoderny. W odniesieniu do architektury wyka-
zuje sprzeczność polegającą na dokonywaniu zmian 
w obrębie formuł-zasad-kanonów. Wg Derridy znacze-
nie pojawia się wtedy, gdy powstałe dzieło odstępu-
je od swojego wzoru. Radykalne odstępstwo zacie-
ra wyjściowe znaczenie. Gdy Derrida artykułuje czte-
ry niezmienne determinanty: kulturową, artystyczną, 
środowiskową i techniczną, dla których architektura 
musi mieć znaczenie, tzn. musi je uobecniać, i przez 
to oznaczać. Te cztery determinanty spajają architek-
turę jako artefakt (przyp.autora). Powyższy paradkos 
prowadzi w twórczości architektonicznej do metafi-
zycznej gry znaczeń. W praktyce konstytuuje szcze-
gólny urealniony obraz rzeczywistości, bedący pro-
duktem intersubiektywnych przemyśleń, przetworzeń 
i reinterpretacji (odnalezienia się w swojej tożsamo-
ści). Dotyczy to np. założeń B.Tschumi w zrealizowa-
nym projekcie parku de la Vilette w Paryżu i porówna-
nia idei C.N.Ledoux’a: planu miasta Chaux i mówią-
cej architektury projektu Domu Kołodzieja. 

Jeżeli poza w konwencji porno...
Stwierdzenie A.Campo Baezy, że historia archi-

tektury jest historią tworzenia idei; formy zmieniają 
się; idee pozostają; są wieczne; bez idei archi-

tektura jest pustą formą – jest bliskie twierdzeniu 
J.Krenza: (...) Forma pozbawiona znaczenia milczy, 
jest zamknięta na interpretację, nie inspiruje odbiorcy. 
Forma wzbogacona o znak i symbol – otwarta – skłania 
do przetwarzania impresji i przeczuć na myśli i słowa: 
staje się  z n a c z ą c y m  elementem przestrzeni. 
Przebywanie pośród architektury nasyconej znacze-
niami, stwarza człowiekowi możliwość poszerzania 
wymiarów własnej egzystencji, możliwość identyfika-
cji z innymi przestrzeniami i odmiennym życiem. War-
tości duchowe, intelektualne, emocjonalne wpisane 
w formę i przestrzeń poprzez określone zabiegi archi-
tektoniczne, stają się komunikatem płynącym od twór-
ców ku odbiorcom. Komunikatem, który posiada nie-
ograniczoną zdolność kreowania nowych światów [8]. 

Zmienne idee-byty-izmy mają wpływ na wzbo-
gacenie języka formy o nowe hybrydy. Jednak 
każda epoka szuka potwierdzenia własnej tożsa-
mości. Przywołuje z przeszłości echa aksjomatów-
uniwersaliów i weryfikuje ich wartość znaczeniową. 
Ich archetypowa siła stanowi punkt odniesienia i wy-
wołuje postawy refleksyjne. Jeżeli są one zreduko-
wane do fizycznego aktu nagości, cielesnego pięk-
na mimesis, to dla architektury-sztuki wielowartościo-
wej może być odczytana jako (kalka) przejmujący 
obraz przemijania, bez perspektywy samoodradza-
nia w kontinuum trwania.
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LASTINGNESS OR PASSING IN MULTI-VALUE  
OF ARCHITECTURE – OBJECT OF USEFUL ARTS

Expectations concerning functionality and novelty in form-creating sphere and technology determine compre-
hension of reality of archisphere. Binary (sensual and intellectual) character of reception and creation of idea 
in architecture was re-rehabilitated in the method of deconstruction analysis (referring to Jacques Derrida’s 
paradox) following standing down volapük – a bad face of postmodern philosophy. Preceded by terminologi-
cal attitude of philosophers towards rules of designing depicted reality, Derrida defined four determinants 
qualifying a work of useful arts, being in opposition to piece of work created formerly in accordance with 
the rules of modern-construction. Is this category of thinking, attaching value is assigning in an implicit way 
features fulfilling condition for expanded spectrum of expectations towards architecture. Derrida’s paradox 
equally correlates with approaching masterpieces of design art from the past in category of multi-value in 
order to last in minds of protagonists for the benefit of quality of architecture. 

Key words: archisphere, deconstructions, deterministic Derrida’s paradox, metaphysical play of meanings

Derrida’s paradox may be also referred to the 
broadened reception of the retrospection of a work 
– the retrospection of an iconic work from the past. 
These days, this refers to the evoked phenomenon 
of returning to the principles included in the canon 
of classicism as well as discovering the beauty of an 
integrated function and construction in some reha-
bilitated and revitalized examples of industrial and 
public architecture from the periods of Art Nouveau 
and modernism (see Ill. 1). The author refers contrary 
to the phenomenological matter of the discourse and 
analysis of deconstruction in the creation of a multi-
value work of architecture – a work of art.

The Functional and Cultural Essence of an Object
An outlook on reality and its adaptation for 

utilitarian purposes focuses around some existen-

tial premises. What determines expectations and 
functional features for the Bauhaus constructivist 
M. Breuer? His chair is a purely functional con-
struct with unclear literariness. The conceptualist 
S. Wawerka treated a chair as a symbolical entity 
which faces all the reverses of fortune. These con-
trary esthetical attitudes evoke functions through 
form towards the morphology of an object; in the 
case of M. Breuer and S. Wawerka – through the 
symbolical borrowing of a shape. Umberto Eco 
identifies form with culture: Culture is any kind of 
human inventiveness in the presence of natural data 
transformed so that they could be incorporated into 
a social relation.

According to R. Ingarden, Form qualifies matter. 
The functional need for the space of an object is 
primal, anatomical, intuitive.
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1. A plant power station of Scheibler in Milionowa Street in Łódź (project author – the engineer Alfred Frisch). A modernist building with 
the reinforced concrete structure, elevation and secession interior. The photo from files of Tourist Information Centre in Łódź [in:] Ryszard 
Bonisławski, Joanna Podolska, Spacerownik Łódzki, Wydawnictwo Agora S.A. 2007, p. 12 2. A detached house of L. R. Kindermann at 
Wólczańska Street 31/33 in Łódź. The projection with the music part on the ground floor designed by G. Landau Gutenteger 1902–1903, 
a possibility of literary interpretation (photo by Wisława Jordan), [in:] Wisława Jordan, W kręgu łódzkiej secesji, Wydawnictwo Literatura, Łódź 
2006, p. 125 3. A tree – a column, organic aspect of the building – a symbol of life, from the porch of L. R. Kindermann’s detached house, at 
Wólczańska Street 31/33, designed by G. Landau Gutenteger 1902–1903 (photo by Wisława Jordan), [in:] Wisława Jordan, W kręgu łódzkiej 
secesji, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2006, p. 102.



135

Interpreting the intentions of nature, its binary 
sensual sphere, plain and hidden in the construc-
tional and semantic structure (including the sym-
bolical layer) must not be done according to one 
single-value criterion – it is of multi-value character. 
The complexity of this problem requires objectivity 
and intellectual modification. Intuitive actions usual-
ly reach a higher degree of intellectual containment 
if we accept the reflexive factor. It is exemplified by 
theory and rich experience in the field of the notions 
of Euclidean geometry, the opposing discovery of 
surface sheet models and Gauss curvatures and 
their application in architecture and cosmology. 
It led to the construction of Reimann’s spatial 
models and geometrical impossible figures. It 
might seem that non-Euclidean space (C.F. Gauss,  
G. Reimann) is a conceptual creation only. Proving 
the inextensibility of space-time, A. Einstein showed 
its bend of changeable character. W. Fangor: (…) 
The language of geometry in concretization exists 
in less or more explicit relation to every domain of 
art. Not just visual. In a four-dimensional space, 
time is synchronic. It is the present, the future and 
the past [1].

In phenomenology, space is what we experi-
ence and it influences our consciousness. A. 
Gieraga: Emotions are related to geometry which 
makes profound sense [2]. In artistic practice, the 
anthropomorphic canons of Greek architecture and 
the intuitive constructions of Gothic cathedrals are 
examples of intellectual reflection in the field of 
applying constructions as well as symbolizations 
of forms and shapes. 

I n t e r p r e t i n g  f u n c t i o n s  a n d  m e a n -
i n g s  r e q u i r e s  s o m e  m u l t i - v a l u e 
c o g n i t i v e  c r i t e r i a  –  f r o m  p u r e 
p r a c t i c a l i t y ,  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t y 
o f  u n c l e a r  f o r c e s  a n d  p h e n o m e n a , 
t o  s i g n  s y m b o l s  f o r m a l i z e d  i n  t h e 

i m a g e  o f  q u a s i - r e a l i t y .  T h i s  r e a l -
i t y  i s  a  c o l l e c t i o n ,  a  c o n s t r u c t , 
a n  o b j e c t .  I t  i s  t h e  c o n s t r u c t , 
t h e  p a r a d i g m  o f  a  r o m a n t i c  n e e d 
t o  f u l f i l l  o n e s e l f  i n  t h e  w o r l d  o f 
s h a p e s  a n d  m e t a p h o r s .

The Significance of a Metaphysical Space  in  the 
World of Forms and Shapes

Purely spatial architecture does not make 
a whole… the element of time, the basis of functional-
ism and dynamism complements spatial architecture 
– together they form a living thing, a full thing, the art 
of using space and time [3]. If, while defining a func-
tional space, we take the condition of including man 
as a reference point, this space exists inseparably 
as a multi-geometrical one. A space must be filled 
with functions, things and objects in the aspect of 
its objective existence. Man’s surrounding space is 
not perceived uniformly but subjectively – right here, 
right now – with its influence in areas of intellectual 
interpretation –opposition, in the aspects of acquired 
knowledge, in an ability to interpret it and in the area 
of emotions and anxieties. It makes the animis factor 
of space. We can only give it the features of a creative 
phenomenon in a manner of expressing problems 
inseparably in the categories of objectivity and the 
subjective factors of interpreting and experiencing 
it. If cognition is divided into mental and sensual, 
contrary methods have been known as aistehesis 
and noesis since antiquity. These are two pedicels of 
cognition: the need for durability, quiet and uniform 
order in the space of Gothic and the rationalism of 
the Renaissance as well as the presented tendency to 
become through the sensualist desire for impressions 
and changes, e.g. in Baroque and postmodernism.

The utilitarian postulate of being does not satisfy 
the need of becoming. Today, we can be sure that 
the practice of modernism lacked man’s humanistic 
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relationship with the surroundings, a relation between 
a building and nature. It missed the feeling of a place, 
of cultural continuity; it deprived its user of a pos-
sibility of marking his identity within the influence of 
the senses and the related freedom of choice. If our 
house was properly related to the past of the place, 
the climate, the landscape, the local building materi-
als and the spatial context, we would have an ideal 
one. In the history of architecture, Kaufmann’s house 
in Bear Run, Pennsylvania – a house by the waterfall 
– became such a paradigm. The romantic vision of 
a settlement was personified by F.L. Wright: (…) To be 
life means to learn from nature… You get an occasion 
to shape and define the shape of the things which will 
come. You are sculptors and experts in shapes… [4] 
Attention to the meaning of a metaphysical space in 
the world of forms and shapes is the clarification of 
HABITAT artists and architects’ fears. Forms, shapes, 
colours, distances and sounds organize the perceived 
space. In the depiction of intersubjective esthetical 
theories, these parameters – repetitions of the mor-
phology of the objectified world are determinants 
of values created and discovered in personalized 
shapes. In his article entitled The Multitude of Reali-
ties in Art (1918), the formist L. Chwistek claimed that 
differences between types of painting closely corre-
spond with differences between types of reality and 
acknowledged the equality of the existence and func-
tion of the reality of sensual elements and the reality 
of things.  W e  d i s c o v e r  t h e  i m m a n e n t 
f e a t u r e s  o f  a n  e s t h e t i c  o b j e c t  i n 
a  c o n t e x t u a l  d e p i c t i o n  o f  r e a l -
i t y  –  t h e  s e m a n t i c  b a c k g r o u n d . 
T h i s  e s t h e t i c i s m  i s  s u p e r f i c i a l , 
o f t e n  s e n s u a l .  I t  i s  a  m o r p h o l o g i -
c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  a n 
o b j e c t ,  a s  a  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e 
f o r m s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h i s  o b j e c t 
o r  t h e  s e n s u a l  a n d  i n t e l l e c t u a l 

i m p a c t  o f  a  w o r k  o f  a r t ,  t h a t  c r e -
a t e s  a  f a c t  o r  c o m p l e x e s  o f  f a c t s 
–  a r t i f a c t s .

In An Argument about the Existence of the World, 
the phenomenologist R. Ingarden claimed, (…) Real 
objects (taken as they are) are transcendent in rela-
tion to their cognition (in an act of perception, they 
cannot be effectively, palpably given in all the proper-
ties attributed to them). [5] An initial situation for the 
description or construction of a thing or an object is 
ambiguous. In Critique of Pure Reason, I. Kant proved 
that Thought does not take shape depending on ob-
jects; quite the contrary, objects are shown depending 
on thought. The neo-Kantian cognitive attitude could 
suppress postmodern esthetes and anti-esthetes’ 
anxieties towards an architectural search for support 
in neo-romantic classicism. Art and science suggest 
new theoretical experiences. They construct a new 
reality and modify attitudes. Art changes the basis of 
cognizing and constructing objects for the sake of 
the phenomenological durability of the phenomenon 
of creativity.

Derrida’s Deconstructive Paradox and Determinism
No text can be totally free from other texts. [6]
J. Barth said optimistically, (…) Ageing artistic 

conventions are challenged, overcome, altered or 
even directed against each other in order to create 
new works. [7]

This quotation from Barth provoked the author’s 
profound reflection tuned to the theses of this year’s 
conference.

In opposition to the attitudes and practices of 
reductionism, Jacques Derrida demystifies the truth 
and ultimate objectives which makes the essence 
of the philosophy of deconstruction paradoxically 
grew in the quicksand of postmodernism. With ref-
erence to architecture, it displays a contradiction 
which consists in making alterations within formulas 
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– principles –canons. In Derrida’s opinion, a mean-
ing appears when a new work abandons its model. 
Radical abandonment blurs the initial meaning. 
Derrida articulates four unchangeable determinants: 
cultural, artistic, environmental and technical which 
architecture must personalize and mean. These four 
determinants unite architecture as an artifact (the 
author’s postscript). In architectural creation, the 
abovementioned paradox leads to a metaphysical 
play of meanings. In practice, it constitutes a special 
viable image of reality being a product of intersubjec-
tive ruminations, transformations and reinterpretations 
(finding oneself in one’s identity). Among other things, 
it concerns B. Tschumi’s layouts in the implemented 
design of de la Vilette Park in Paris and a compari-
son of C.N. Ledoux’s ideas: the plan of the town of 
Chaux and the talking architecture of the design of 
The Cartwright’s House.

Full Frontal Nudity
A. Campo Baeza’s claim that the history of ar-

chitecture is the history of creating an idea – forms 
change; ideas remain; they are eternal; without an 
idea, architecture is an empty form – is close to J. 
Krenz’s sentence: (…) A form without a meaning is 

silent and interpretation-proof, does not inspire its 
recipient. An open form enriched with a sign and 
a symbol makes us transform our impressions and 
premonitions into thoughts and words: it becomes 
a  m e a n i n g f u l  element of a space. Commun-
ing with architecture filled with meanings enables 
man to broaden the dimensions of his existence, to 
identify with other spaces and ways of living. Spiritual, 
intellectual, emotional values, adjusted to a form and 
a space through certain architectural procedures, 
become a message flowing from the creators to the 
recipients – a message which has an unlimited ability 
to create new worlds. [8]

Changeable ideas – entities – isms influence 
the enrichment of the language of a form with new 
hybrids. However, every epoch wants to confirm its 
own identity. It evokes some echoes of axioms – 
universals from the past and verifies their semantic 
value. Their archetypical power makes a point of 
reference and arouses reflexive attitudes. If it is 
reduced to the physicals act of nudity, the bodily 
beauty of mimesis, it can be interpreted for multi-
value architecture – art as the cliché of a moving 
image of fleetingness without any prospects for 
revival in the continuum of durability.
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UDRĘKA I DZIEDZICTWO

Architekci żyją w czasie przyszłym i w czasie przeszłym. Przeszłość pojmowana jest jako dziedzictwo lub hi-
storia, co należy rozróżniać, bo ma to podstawowe znaczenie dla twórczości architektonicznej i jej jakości.

Słowa kluczowe: architektura przyszłość dziedzictwo historia

Przyszłość
Człowiek, a szczególnie architekt nie żyje w teraź-

niejszości ale w przeszłości lub w przyszłości. Profe-
sja nastawiona na przyszłość żyje światem projekto-
wanym i to nie tylko swoim, ale też cudzym. Jako ar-
chitekci wiemy, jak będzie wyglądał świat za parę lat, 
bo znamy go z projektów, z rysunków, makiet, pre-
zentacji cyfrowych. Żyjemy w tym przyszłym świecie 
i rozumiemy go traktując jako rzecz oczywistą. Z tego 
powodu budynki zbudowane w czasie teraźniejszym 
wydają się banalne i przestarzałe, bo w momencie 
ich realizacji my znamy już nową przyszłą wizję rze-
czywistości. Realizacje nie dorastają do wizji świata, 
w którym żyjemy. 

Architektura zbudowana albo nie zbudowana, lecz 
powstała w wersji wirtualnej, cyfrowej lub analogo-
wej, starzeje się z upływem czasu i staje przeszła.

Przeszłość
Architektura zbudowana traci wartość materialną. 

Kamień kruszy się, szkło matowieje, urządzenia zu-
żywają się, miękkie materiały sztywnieją i kruszą się. 
Nie ma materiału, który z upływem czasu nabierał-
by wartości, nawet beton, który wciąż wiąże, w tym 
samym czasie koroduje. Architektura traci również 
wartość użytkową, bo dynamika życia powoduje po-

wstanie nowych potrzeb, których wcześniej nie zna-
no. Funkcje, dla których zaprojektowano obiekt za-
nikają, a powstają nowe, których obiekt nie przyj-
muje. Starzeje się również moralnie, bo oczekiwania 
w stosunku do budynków zmieniają się i obiekt zbu-
dowany przed laty nie spełnia ich dzisiaj. W starze-
jących się budynkach zastosowane rozwiązania wy-
dają się nadmierne i niepotrzebne, bo znamy dzisiaj 
inne, które wydają się lepsze. 

Pewnego jednak dnia baczny obserwator archi-
tektury spostrzega, że dobrze znany banalny obiekt 
nabiera z upływem czasu nowej wartości i staje się 
architekturą historyczną.

Historia
Architektura historyczna jest zbiorem nie do od-

tworzenia. Rekonstrukcje odtwarzają dawne klimaty 
i budują w nas nostalgie, jednak nie są materiałem 
badawczym dla historyka i więcej mówią o tych, co 
odtwarzali niż o pierwotnych twórcach. Proces po-
wstawania nowej architektury jest ciągły, a pewne-
go dnia okazuje się, że buduje się obecnie inaczej 
niż niegdyś. Niepostrzeżenie epoka, której byliśmy 
uczestnikami przechodzi do historii. Staje się tak 
w momencie, gdy jesteśmy świadkami przejścia do 
nowej epoki, historycznej, ekonomicznej albo este-
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tycznej co noże się odbywać ewolucyjnie a nie sko-
kowo. Stało się tak z architekturą późnego moder-
nizmu. Sposoby budowy ewoluują i nagle okazu-
je się, że obiekty modernizmu lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych stanowią zbiór zamknięty, który 
już może się tylko pomniejszać a nigdy nie przyra-
stać. Dowodem na to jest fakt, że jakakolwiek budo-
wa dzisiaj w stylu i technologii tamtego czasu była-
by fałszerstwem. Nie da się wrócić do tamtego cza-
su i minionych technologii; nie ma sensu budować 
gorzej i drożej, gdy umiemy lepiej. Niemożność od-
twarzania i powiększania zbioru budynków w daw-
nym charakterze powoduje chęć ochrony zbioru, któ-
ry jest świadkiem swojego czasu, ustroju, technolo-
gii, poglądów. Z tego powodu obiekty, które niejed-
nokrotnie utraciły swą wartość użytkową i materialną 
stają się cenne i z upływem czasu coraz rzadsze. Bu-
dynki te stają się zbiorem form, czyli dziedzictwem.

Dziedzictwo
Norman Davies pisze, że dziedzictwo jest naj-

większym wrogiem historii. Ma na myśli fakt, że dzie-
dzictwo jest zbiorem form a nie badaniem procesów. 
Bezkrytyczne stosowanie form z przeszłości prowa-
dzi do eklektyzmu i nie sprzyja budowie dobrej ar-
chitektury. Plac Centralny i stara część Nowej Huty, 
tak chętnie podziwiane przez znawców rozpaczliwie 
domagają się kolejnego planu rewitalizacji, co zna-
czy przywrócenia życia tam, gdzie go nigdy nie było. 
Jest tak dlatego, że zastosowano bezkrytycznie hi-
storyczny plan miasta i historyczne formy, jakby nie 
można było wziąć nauki z historii i spróbować prze-
śledzić proces historyczny. Formy są wynikiem cza-

sów, światopoglądów, ale też ludzkich zachowań, fan-
tazji i wykształcenia. Dlatego form dawnych nie da się 
powtarzać bez fałszu, Dach, gzyms, kolumna, atty-
ka brzmią dzisiaj źle i przypominają elementy archi-
tektury minionej, nie do naśladowania dzisiaj. Stosu-
jąc elementy dziedzictwa będziemy jedynie naślado-
wać formy, które nie będą miały żadnego uzasadnie-
nia technologicznego i nie będą zasadne kulturowo.

Nie oznacza to, że nie powinniśmy czerpać 
z dorobku przeszłości. Powinniśmy czerpać naukę  
z historii i z obserwacji procesów historycznych. Kry-
tyczna obserwacja procesów pozwoli nam dostrzec 
grupy ludzi i człowieka stojącego za nim, pomoże 
zrozumieć motywacje, źródła i pochodzenie. 

Émile M. Cioran [1] pisze że „dokonania człowie-
ka są niczym wobec udręki, jakiej dla nich musiał do-
świadczyć”. Przenosząc formy historyczne do współ-
czesności, zapominamy o udręce, a czerpiemy ko-
rzyści z nieuprawnionego dziedzictwa.

Polska, a pewnie Kraków w szczególności jest 
miejscem osobliwego stosunku do przeszłości. Pró-
bując uzasadnić jakąś tezę, wystarczy wskazać, że 
tak już było niegdyś i uzyskuje się jej akceptację. Nie 
zawsze tak było; bywały rewolucyjne czasy odrzuce-
nia przeszłości. Musimy rozumieć, że krytyczny sto- 
sunek do przeszłości może być dźwignią postępu 
i innowacji. Pełna afirmacja przeszłości ma skutki nie 
tylko społeczne ale również blokuje postęp.

Trzeba przywrócić pesymizm w stosunku do  
przeszłości, co nam pozwoli odrzucić romantyczny 
idealizm, bezkrytycznie akceptujący formy dawne-
go dziedzictwa.

PRZYPISY

[1] Émile M. Cioran, Pesymistyczna wizja historii [w:] Samot-
ność i przeznaczenie, Wydawnictwo KR, Warszawa 2008.
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TORMENT AND HERITAGE

The Architects have been leaving in the past and in the future. The past understood as the heritage or history 
what has a substantial influenceon architecture and his quality. 

Keywords: architecture, past, future, heritage, history

The Future
Man, and especially an architect, does not live 

in the present but either in the past or the future. 
A profession geared towards the future lives through 
a world designed not only personally but equally by 
others’ hands. As architects we know how the world 
will look in a few years for we are acquainted with it 
through designs, drawings, models, digital presenta-
tions. We live within this future world and understand 
it as something obvious. Consequently the buildings 
constructed in present time appear banal and dated, 
for at the moment of their realisation we already know 
the new future vision of reality. The implementations 
do not measure up to the world within which we live.

Architecture constructed or not constructed and yet 
that has arisen in a virtual form, digital or analogical, 
ages with the passing of time and becomes the past. 

The Past
Architecture that has been constructed loses its 

material value. Stone crumbles, glass becomes matt, 
devices wear out, soft materials stiffen and crumble. 
There is no material which gains in value and worth 
with the passing of time, even concrete which still 
bonds at the same time corrodes. Architecture also 
loses its functional value for the dynamics of life 
result in the arising of new needs which earlier had 
been unknown. Functions for which designed objects 

disappear and new ones arise the object is unable 
to adopt. They age also morally for expectations in 
relation to buildings change while an object con-
structed years ago does not fulfil them today. In aging 
buildings the solutions applied appear excessive and 
unnecessary because today we know of others that 
appear superior and better. 

One day, however, a vigilant observer of architec-
ture will perceive that a well-known banal object gains 
with the passing of time a new value and worth and 
becomes historic architecture. 

History
Historic architecture is a collection not for restora-

tion. Reconstructions restore former atmospheres and 
arouse within us nostalgia, yet they are not research 
material for a historian and speak more about those 
who restored them than about the initial creators. The 
process whereby new architecture comes into being is 
constant, while one day it appears that things are being 
built differently than once they were. The imperceptibil-
ity of the epoch for which we were participants passes 
into history. This happens so at the moment when we 
stand as witnesses to a transfer into another epoch, 
historical, economic or aesthetical which may occur in 
an evolutionary way and not suddenly. This occurred to 
the architecture of late Modernism. The ways of build-
ing evolve and suddenly it appears that the works of 
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the modernism of the 60s and 70s constitute a closed 
collection which can now only be reduced and never 
increased in number. Proof of which is the fact that any 
building whatsoever in the style and technology of that 
period would be today a falsification. It is not possible 
to return to this period and its superseded technology; 
there is no point in building things in a worse and more 
expensive way when we have the knowledge to do the 
job better. The inability to reproduce and increase a set 
of buildings within a former style and characteristic re-
sults in a desire to protect a collection that was witness 
to its times, system, technology, views. For this reason 
objects which have more than once lost their utility and 
material worth become valued and with the course of 
time increasingly rare. These buildings become a col-
lection of forms i.e. a collection of heritage. 

Heritage
Norman Davies has written that heritage is the great-

est enemy of history. Here he is referring to the fact that 
heritage is a collection of forms and not an analysis 
of processes. The uncritical appliance of forms from 
the past results in eclecticism and does not favour the 
construction of good architecture. The Central Square 
and the old part of Nowa Huta so willingly marvelled 
at by connoisseurs despairingly demand a subsequent 
plan of revitalisation, which means the returning of life 
to somewhere where it never existed. This is the case 
because a historical plan for the city and the historical 
forms utilised was uncritically applied, as if it was not 
possible to learn from history and attempt to trace 
the historical process. Forms are the result of times, 
of outlooks but also of human behaviour, fantasy and 

education. Therefore the forms of the past are not pos-
sible to repeat without falsity. The roof, cornice, column, 
attic today sound bad and recall the elements of a past 
architecture, one not for imitation today. In applying the 
elements of heritage we will be merely imitating forms 
that are not going to have any technological justifica-
tion whatsoever and which will not be valid culturally.

This does not mean that we should not draw on 
the output of the past. We should draw our learning 
from history and from observations of historical proc-
esses. The critical observation of these processes 
allows us to perceive a group of people and the man 
standing behind them, to help us understand motiva-
tions, sources and origins. 

Émile M. Cioran [1] writes that “man’s achieve-
ments are nothing when compared to the torment 
experienced to realise them’. In transferring historic 
forms to the present we forget about the torment while 
gaining from an unauthorised legacy. 

Poland and Cracow in particular is a place with 
a specific relationship to the past. In attempting to jus-
tify some thesis or other it is enough to show that once 
it was like this and to obtain its acceptance. It was not 
always so; there were revolutionary periods of rejecting 
the past. We have to remember that a critical relation-
ship to the past may be the mainspring for progress 
and innovation. A total affirmation of the past has not 
only social effects but equally blocks progress itself. 

It follows to reintroduce a pessimism in relation to 
the past, which would allow us to slowly discard the 
romantic idealism uncritically accepting the forms of 
a former heritage. 

ENDNOTES

[1] Émile M. Cioran, Pesymistyczna wizja historii [A Pessimis-
tic Vision of History] [in:] Samotność i przeznaczenie [Soli-
tude and Destiny], Wydawnictwo KR, Warszawa 2008.
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WIELKA PŁYTA – ARCHITEKTURA WCIĄŻ ŻYWA

Spoglądając na współczesną architekturę, często zadaję sobie pytanie, czy zostawimy po sobie coś trwa- 
łego, nieprzemijającego? Może będzie to wielką płyta „zakuta” w blokowiska – symbol minionej epoki,  
symbol, który w Polsce może przetrwać w niemal niezmienionej formie! Blokowiska stanowią powszechną 
w naszej części Europy „normę jakości” zamieszkiwania, stąd od kilkudziesięciu lat zaczęto zastanawiać się 
nad ich przyszłością. 

Słowa kluczowe: wielka płyta, architektura współczesna, osiedle mieszkaniowe

W ukropie słońca słonecznieje ptak,
jaszczurki zdobią potrzaskane kolumny.

Cień platanu maleje jak dźwięk fletu.
Zatrzymujemy się w sali trzynastej

z barwną mozaiką roślinną 
Nikos Chadzinikolau

Idąc ulicami Rzymu, co krok zatrzymujemy się 
i spoglądamy na piękne kamienice, zachwycamy się 
górującą nad placem św., Piotra renesansową bazy-
liką, następnie możemy schłodzić się przy fontannie 
na placu Navona czy di Trevi, podziwiając „baroko-
wy” ruch szumiącej i tryskającej wody, bawiącej się 
kamiennymi statuami. I tak poprzez Colosseum do-
chodzimy do Palatynu, czując ducha antyku zaklęte-
go w genialnej sztuce, spoglądamy z góry na Rzym, 
czując delikatny powiew wiatru. Mniej więcej tak wy-
gląda spacer po Rzymie, gdzie architektura od anty-
ku aż po współczesność jest wciąż żywa i zachwy-
ca „zapierając dech w piersiach”. Na wielu spotka-
niach, konferencjach zastanawiamy się co zostanie 
po współczesnej architekturze, która jest tak nietrwa-
ła, przemijająca a także wciąż budząca kontrowersje 
funkcjonalne i estetyczne. Czy zostawimy po sobie 

coś trwałego, nieprzemijającego? Czy za 300, 400 lat 
ktoś będzie spacerował wśród XX, XXI-wiecznej archi-
tektury, zachwycając się nią? Prawdopodobnie – nie, 
ponieważ materiały zastosowane do budowy są co-
raz mniej trwałe, a gusta i mody tak szybko ewoluują, 
że chcemy burzyć stare i budować nowe. Nieustan-
nie zmieniać, przekształcać, doskonalić. 

A może jednak pozostawimy „coś” po sobie – 
wielką płytę „zakutą” w blokowiska – symbol minio-
nej epoki, symbol, który w Polsce może przetrwać 
w niemal niezmienionej formie!

Blokowiska to domy zbudowane w technologii 
wielkiej płyty. W Polsce pierwszy taki dom został od-
dany do użytku w 1957 roku na warszawskich Jelon-
kach. Technologia ta został zaimportowana z Euro-
py Zachodniej. Taka metoda budowlana stosowana 
była od początku lat 50. we Francji, Szwecji i Finlan-
dii. Bardzo rozpowszechniła się na terenie Niemiec, 
szczególnie we wschodnich landach. Technologia 
taka oznaczała unifikację, domy wyglądały podob-
nie, mieszkania miały bliźniaczy rozkład. Identyczne 
mieszkania meblowano identycznymi meblościanka-
mi, tapczanami i biurkami. Eliminowało to skutecznie 
indywidualne gusty lokatorów. 



143

Społeczeństwo często skarży się, że blokowiska 
„produkują” ludzi wyrastających na przestępców de-
wastujących to, co ich rodzicom ofiarowało państwo. 
Istnieje szereg zjawisk patologicznych wywodzących 
się bezpośrednio z materialno-przestrzennej organi-
zacji życia w mieście. Obecnie wykształciło się dość 
popularne określenie blokersi [1]. 

Nieprawidłowe zagospodarowanie przestrzeni 
może utrudniać mieszkańcom normalną egzysten-
cję, a podstawowym problemem jest właśnie kwestia 
mieszkaniowa, jej główne aspekty to przeludnienie 
części mieszkań, niska jakość ich wyposażenia, za-
kłócenie sprawnego funkcjonowania mieszkania jako 
miejsca pracy i nauki. Brak dostępu do tych jedno-
stek usługowych powoduje powstanie wspomnianej 
już patologii miast. Zauważono, że agresywne zacho-
wanie młodzieży jest pośrednim skutkiem struktury 
materialno – przestrzennej miasta [2].

Ale to właśnie blokowiska stanowią powszechną 
w naszej części Europy „normę jakości” zamieszkiwa-
nia, stąd w ostatnich dziesięcioleciach zaczęto zasta-
nawiać się nad rozwiązaniem tego problemu. Dyskusje 
prowadzone były w dwóch aspektach. Jeden zmierzał 
do całkowitego wyburzenia istniejącej tkanki i wpro-
wadzenia nowej zabudowy, dostosowanej do współ-
czesnych potrzeb mieszkańców, natomiast drugi miał 
na celu modernizację tych osiedli. Oczywiście kwestią 
najważniejszą są sprawy finansowe, które zawsze od-
grywają rolę decydującą. Budynki te, wbrew temu co 
się powszechnie mówi, nie grożą zawaleniem, ale wy-
magają gigantycznych remontów i modernizacji. Oczy-
wiście, największym problemem w domach z wielkiej 
płyty są straty ciepła, powodowane złą izolacją, nie-
szczelnymi drzwiami i oknami. Budynki te trzeba więc 
docieplać, zabudowywać loggie, izolować stropoda-
chy, zmniejszać powierzchnię okien. Blokowiska po-
siadają też pewne pozytywne aspekty: 

– lokalizacja – często znajdują się w ścisłych cen-
trach miast, bądź w bliskim ich sąsiedztwie

– przestrzeń rekreacyjna – osiedla projektowa-
ne w czasach, gdzie nie cena metra kwadratowego 
gruntu odgrywała decydującą rolę przy projektowa-
niu, a względy urbanistyczne, posiadają olbrzymie 
przestrzenie terenów rekreacyjnych, zarówno tych pu-
blicznych – parki, skwery, tereny sportowe, jak i tych 
półprywatnych – place zabaw, ławeczki dla osób star-
szych, ogródki.

– infrastruktura – po latach na osiedlach tych po-
jawiły się szkoły, przedszkola, usługi, które są zloka-
lizowane w bliskim sąsiedztwie.

Modernizacja osiedli mieszkaniowych wydaje się 
być znacznie bardziej efektowna i efektywna aniże-
li ich wyburzenie. Świadczyć o tym mogą działania 
modernizacyjne przeprowadzone w Niemczech [3], 
Francji i innych krajach Europy Zachodniej, które dziś 
oceniane są bardzo pozytywnie i należy uznać je za 
uzasadnione i potwierdzone doświadczalnie. W byłej 
NRD remontuje się domy z wielkiej płyty praktycznie 
od podstaw, z wymianą okien, drzwi, ociepleniem, 
a czasem nawet z zewnętrzną architekturą. Pomi-
mo licznych zagranicznych doświadczeń w Polsce 
nie podejmuje się zintegrowanych działań mających 
na celu ich modernizację. Nie mamy również żadnej 
ogólnej polityki mieszkaniowej, która prowadziłaby 
do modernizacji osiedli z wielkiej płyty.

Działania modernizacyjne na terenie Niemiec, głów-
nie byłej NRD zakrojone są na szeroką skalę i cie-
szą się dużą aprobatą władz, polityków oraz samych 
mieszkańców. Jednym z takich przykładów jest osie-
dle Kräutersiedlung, w dzielnicy Gorbitz w Dreźnie 
(il. 1.) Lokalizacja na wzgórzu umożliwia piękny widok 
na miasto i rzekę [4]. Głównymi celami projektu było:

– przekształcenie osiedla kompleksowo
– wykorzystanie obecnej zabudowy
– zaprojektowanie mieszkań z nie standardowy-

mi, odpowiadającymi zgodne z duchem czasu rzu-
tami. Z odpowiednim wyposażeniem, odpowiadają-
ce potrzebom mieszkańców.
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1. Drezno, osiedle Kräutersiedlung, w dzielnicy Gorbitz, (il. autora) 2. Cottbus osiedle Sachsendorf-Mad-
low, (il. autora) 3. Hamburg, modernizacja budynku mieszkalnego, a) przed modernizacją, b) po modern-
izacji, [8] 4. Brno, modernizacja budynku mieszkalnego, a) przed modernizacją, b) po modernizacji, [8] 

1

2
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4b

3a

4a
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Kolejnym interesującym przykładem jest osie-
dle Sachsendorf-Madlow zlokalizowane w południo-
wej części Cottbus. Jest to olbrzymie osiedle wybu-
dowane w latach 1976–86 z 12 tys mieszkań z peł-
ną infrastrukturą obsługującą; usługi, sklepy, obiek-
ty kultury, szkoły. Zabudowane jest budynkami wy-
sokim 8 i 11-kondygnacyjnymi oraz niskimi 6 i 5-kon-
dygnacyjnymi. Udział budynków wysokich w osiedlu 
jest bardzo duży [5].

W ramach projektu IBA, w wyniku licznych de-
bat, osiedle w dużym procencie zostało zmoderni-
zowane. W części budynków dokonano zabiegów 
na stosunkowo małą skalę, można by powiedzieć 
kosmetycznych lecz pozytywnie zmieniających od-
biór osiedla. Polegały one na: przebudowanie bal-
konów, wejść do budynków, wprowadzeniu cieka-
wej zieleni i uatrakcyjnieniu terenów rekreacyjnych, 
wprowadzeniu nowoczesnych materiałów elewacyj-
nych i ciekawej kolorystyki [6]. W przypadku budyn-
ków wysokich przeprojektowano układ mieszkań, 
wprowadzono balkony, przeszklone loggie z prze-
suwnym szkłem, przebudowano wejścia do klatek 
schodowych, zmieniono kolorystykę. Budynki uzy-
skały bardziej nowoczesny charakter poprzez uży-
cie szkła, stali, surowego betonu, oświetlenia. Szko-
da tylko, że mieszkania w przyziemiu oprócz bal-
konów nie posiadają własnych ogródków a tereny  
zielone między budynkami zatracają formę prze-
strzeni sąsiedzkich, ze względu na dużą skalę tych 
budynków (wysokość), zbyt dużą wielkość i otwar-
tość przestrzeni pomiędzy nimi. Ciekawie natomiast 
rozwiązano elewacje używając szkła i okładzin a w 
ścianach południowych kolektorów słonecznych. 
Całość przebudowy dopełnia starannie rozwiązana 
zieleń, tereny rekreacyjne i zabawowe, które Niem-
cy darzą szczególną atencją. 

Inne rozwiązania architektoniczne zastosowa-
no w budynku mieszkaniowym w Hamburgu, któ-
ry został zaprojektowany przez grupę Blauraum, 

(il. 3a, 3b). Z zewnątrz obiekt wygląda jak współ-
czesna mieszkaniówka z bardzo nowoczesnymi 
rozwiązaniami detalu. Tymczasem jest on efektem 
modernizacji obiektu biurowego z lat 70-tych. Bu-
dynek znajduje się w spokojnej, mieszkaniowej  
części Hamburga. Przywrócenie do życia opusz-
czonego biurowca spowodowało ożywienie całej 
okolicy i modernizację kolejnych, przylegających 
do ulicy obiektów. Modernizacja polegała na wpro-
wadzeniu takich zmian do obiektu, aby nowy ukła-
du dostosowany był do istniejącej konstrukcji. Prze-
modelowano mieszkania zgodnie z nowymi potrze-
bami mieszkańców. Oprócz zmian w elewacjach 
i układzie funkcjonalnym nastąpiły również popraw-
ki w konstrukcji uwzględniające zmiany w sposo-
bie użytkowania, Rozwiązano nową fasadę z do-
łączonymi do obiektu balkonami. Sporym manka-
mentem obiektu była wysokość pomieszczeń – je-
dynie 2,55 metra, co postanowiono optycznie zni-
welować projektując dość duże przeszklenia oraz 
osobne, eleganckie balkony od strony ulicy i log-
gie od podwórza. Urozmaicenie bryły balkonami 
i interesującą okładziną z drewna spowodowało, 
że obecnie obiekt prezentuje ciekawą architekturę. 

Na terenie Niemiec znaleźć można wiele cieka-
wych rozwiązań przebudowy wielkiej płyty, ale rów-
nież nasi południowi sąsiedzi, Czesi, w ostatnich la-
tach przeprowadzili wiele, godnych uwagi, moder-
nizacji wielkiej płyty. Czescy architekci z pracowni 
Maura z Brna podjęli się przebudowy dwóch bloków 
mieszkalnych w ich rodzinnym mieście. Oba obiek-
ty pochodziły z 1977 roku i znajdowały się na jed-
nym z typowych blokowisk. Dzięki wprowadzeniu  
nowych elementów uzyskano zupełnie odmienny 
wygląd obiektu, jak i szesnastu nowych mieszkań,  
(il. 4a, 4b). Podniesiono standard wykończenia całego 
obiektu. Nie udało się jednak przeforsować wprowa-
dzenia niektórych zmian, takich jak nadanie nowego 
rytmu na elewacji poprzez wprowadzenie nowych po-
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działów stolarki okiennej. Z niewiadomych powodów 
urząd w Brnie nakazał nadbudowania nowego dwu-
spadowego dachu nad całością. Pomimo tych jakże 
istotnych zmian obiekty nadal prezentują się dobrze, 
a nawet wyróżniają na tle niezmienionych identycz-
nych bloków w okolicy.

Działania modernizacyjne obecnie bardzo popu-
larne na Zachodzie przynoszą zadawalające efekty, 
należałoby więc zadać pytanie dlaczego w Polsce 
przy tak dużym głodzie mieszkaniowym są niedoce-
niane? Dlaczego budownictwo z wielkiej płyty nie jest 
obiektem zainteresowania polityków, władz, dewelo-
perów? Blokowiska posiadają przecież pewne nieza-
przeczalne walory jakim jest ich przestrzeń, fakt że 
już istnieją, często posiadają dobre lokalizacje oraz 
wartościową kilkudziesięcioletnią zieleń. Programy ra-
towania osiedli z wielkiej płyty powinny polegać na 
kompleksowej rewitalizacji, a nie tylko na technicz-
nej modernizacji bloków. Nowa urbanistyka zakłada 
tworzenie wielofunkcyjnych osiedli z tzw. małą archi-
tekturą, tworzącą przyjazne otoczenie dla mieszkań-

ców. Z ogródkami zabaw dla dzieci, przestrzeniami 
dla osób starszych, młodzieży.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy po zróżnicowa-
nym architektonicznie Rzymie, słusznie uznanym za 
„wieczne miasto”, czując ducha historii i minionej 
świetności. Zakończyliśmy natomiast we współcze-
snych blokowiskach, które z pewnością przejdą do 
historii. Ale czy będą choć trochę zachwycać? W du-
żym stopniu zależy to od NAS, architektów, polity-
ków, inwestorów. 

Można też zadać sobie pytanie, czy dla potom-
nych należy pozostawić je w niezmienionym stanie, 
czy może z myślą o współczesnych użytkownikach 
podjąć próbę modernizacji. Nie ma jednoznacznej od-
powiedzi, jak również trudno przewidzieć co wydarzy 
się w przyszłości. Być może wszystkie współczesne 
obiekty po latach będą wyburzane a na ich miejscu 
pojawią inne, nowocześniejsze, coraz bardziej zadzi-
wiające. Dla potomnych pozostawimy zdjęcia, szkice, 
projekty i oczywiście wirtualne wycieczki.

PRZYPISY 

[1] Blokersi – termin wymyślony pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych dwudziestego wieku przez fotoreporterkę Ma-
rię Zbąską, spopularyzowany przez prasę określający sfru-
strowanych, uważających się za pozbawionych perspek-
tyw, młodych ludzi, dla których stojąca przed blokiem ław-
ka jest centrum życia towarzyskiego, często nadużywają-
cych alkoholu i marihuany. Językoznawca Bogusław Kre-
ja definiuje ich jako nie uczącą się bezrobotną młodzież 

zamieszkującą blokowiska miejskie. Blokersi często koja-
rzeni są z subkulturą hiphopową (http://pl.wikipedia.org/
wiki/Blokersi).
[2] I. Borowik, Blokowiska, miejski habitat w oglądzie so-
cjologicznym, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 
2003; B. Gronostajska, Kreacja i modernizacji przestrze-
ni mieszkalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-
skiej, Wrocław 2007.
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[3] Działania modernizacyjne podjęte na terenie Niemiec 
zakrojone były na szeroką skalę i przyniosły oczekiwane 
efekty. W ramach tych działań przebudowane zostały wiel-
kie osiedla niemieckie m.in. berlińskie osiedla mieszkanio-
we: Gropiusstadt (płd-wsch. część Berlina Zachodniego), 
Markisches Viertel oraz Thermometersiedlung.

[4] Dresden Garbitz (www.ddgorbitz.de).
[5] www.sozialestadt.de/en/veroeffentlichungen/zwischen-
bilanz/2-cottbus-english.shtml; www.cottbus.de/buerger/
dezernat_IV/stadtplanung/stadtumbaukonzept/index.html
[6] Bryła.pl – serwia o architekturze (www.bryla.gazeta-
dom.pl)
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LARGE CONCRETE SLAB – ARCHITECTURE STILL ALIVE

Looking at contemporary architecture I often ask myself “Do we leave behind something permanent,  
a lasting”? Or we leave “Something” – slabs housing – symbol of a bygone era, a symbol, which in Poland 
can stay almost unchanged! Nevertheless, the block housing estates are a common “standard of the living 
quality” in this part of Europe. Hence, in recent decades people have been thinking of solving the ubiquitous  
“block estate” problem..

Keywords: big plate, contemporary architecture, housing

A bird is sunlit in the heat,
lizards grace the scattered columns.

The shadow of a plane tree diminishes like the 
sound of a flute.

We stop in the thirteenth room
with a colourful mosaic of plants

Nikos Chadzinikolau

Strolling along the streets of Rome, we often stop 
and stare at beautiful tenements, enraptured by the 
Renaissance basilica dominating St Peter’s Square. 
Next we can refresh ourselves at a fountain in Navona 
or di Trevi Square, admire the “Baroque” spatter of 
gushing water which plays with the stone statues. We 
leave the Coliseum behind and get to the Palatine 
feeling the ancient spirit enchanted in the brilliant art, 
we look at Rome from above sensing the delicate gust 
of wind. More or less, a walk across Rome looks like 
this. The architecture of this city – from antiquity to 
contemporariness – is still alive and “breathtaking”. 
Participating in numerous meetings and conferences, 
we wonder what will be left of contemporary architec-
ture which is so impermanent and fleeting as well as 
controversial as far as functionality and esthetics are 

concerned. Will we leave anything durable, imperish-
able behind? Will anyone be walking in the midst of 
the 20th or 21st architecture in 300, 400 years’ time 
with the thrill? Probably not because our building 
materials are less and less durable, while our tastes 
and fashions evolve so quickly that we want to demol-
ish the old and build the new. We wish to change, 
transform and improve continuously.

Perhaps, however, we will leave “something” 
behind – large concrete slab “hammered” in mass 
housing estates – a symbol of the bygone epoch which 
can persist in its virtually unchanged form in Poland!

Mass housing estates include houses built in 
the technology of large concrete slab. Poland’s 
first house of this type was implemented in 1957 
in Jelonki, Warsaw. This technology was imported 
from Western Europe. Such a building method was 
used in France, Sweden and Finland from the early 
1950s. It became very popular in Germany, especially 
in Eastern lands. The technology meant unification 
– houses looked similar, flats had got a twin layout. 
Identical flats were furnished with identical wall and 
shell units, sofas and desks. It efficiently eliminated 
their lodgers’ individual tastes.
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The society often complains that mass housing 
estates “produce” people who grow up to be crimi-
nals devastating what their parents received from the 
state. There is a series of pathological phenomena 
directly caused by the material and spatial organiza-
tion of life in the city. The popular notion of blockers 
has developed in recent years [1].

Incorrect space management may make normal 
existence difficult. The elementary problem is the resi-
dential question. Its main aspects are: the overpopula-
tion of some flats, the low quality of their equipment, 
the distortion of the efficient functioning of a flat as 
a place of work and study. A lack of access to these 
service units causes the abovementioned pathologies 
in cities. It was observed that young people’s aggres-
sive behaviour is a direct result of the material and 
spatial structure of a city [2].

All in all, mass housing estates make a common 
“quality norm” in our part of Europe, therefore spe-
cialist have been trying to solve this problem for the 
last several decades. Discussions were held in two 
aspects. One of them aimed at the total demolition 
of the existing tissue and the introduction of new 
buildings adjusted to the residents’ contemporary 
needs. The other aimed at modernizing the estates. 
As usual, the most important question is finance. 
Contrary to a popular opinion, these buildings do 
not mean impending collapse but require gigantic 
refurbishments and modernizations. Obviously, the 
biggest problem in slab houses is heat loss caused 
by faulty thermal insulation, draughty doors and win-
dows. Buildings must be weatherized, loggias must 
be furnished, flat roofs must be winterized, window 
areas must be decreased. Mass estates have got 
some positive aspects, too:

– location – they are often situated in the city 
centres or next to them,

– recreational space – estates designed when 
urban aspects were more important than the price of 

a square metre of the ground have got vast spaces 
of recreational areas, both public (parks, squares, 
sports fields) and semiprivate (playgrounds, benches 
for elderly people, gardens),

– infrastructure – schools, kindergartens and serv-
ices appeared in the neighbourhood after many years.

The modernization of housing estates seems to be 
much more attractive and effective than demolishing 
them. It can be proved by modernizations carried out 
in Germany [3], France and other European cities 
which are now evaluated very positively and should 
be acknowledged as justified and experimentally 
confirmed. In the former German Democratic Repub-
lic, slab houses are refurbished practically from the 
foundations with the exchange of windows, doors, 
thermal insulation, sometimes even external architec-
ture. In spite of rich foreign experience, Poland does 
not take any integrated actions which would aim at 
modernizing them. We also lack a general housing 
policy which would lead to the modernization of large 
concrete slab estates.

Modernizing operations in Germany, mainly the 
former GDR, are large-scaled and approved by the 
authorities, politicians and inhabitants themselves. 
One of such examples is the Kräutersiedlung estate 
in the district of Gorbitz in Dresden (Ill. 1). Its location 
on a hill guarantees a beautiful view of the city and 
the river [4]. The main objectives of this design were:

– to transform the estate complexly,
– to use the existing buildings,
– to design flats with nonstandard projections 

keeping up with times, with suitable equipment re-
sponding to the residents’ needs.

Another interesting example is Sachsendorf-Mad-
low located in the southern part of Cottbus. It is an 
enormous estate, constructed in the years 1976–86, 
with 12,000 flats having the full infrastructure of serv-
ices, shops, objects of culture, schools. It includes tall 
8- and 11-storey buildings and low 5- and 6-storey 
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1. Drezno, housing Kräutersiedlung – "Gorbitz", 2. Cottbus, housing complex Sachsendorf-Madlow 3. Hamburg, modernization of dwelling 
house, a) before, b) after 4.Brno, modernization of dwelling house, a) before, b) after
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3a

4a
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ones. The percentage of high-risers in the estate is 
considerable [5].

Within the IBA project, as a result of many de-
bates, the estate was modernized to a large extent. 
Some buildings received “cosmetic” operations on 
a relatively small scale which positively changed the 
reception of this estate. They included: rebuilding the 
balconies, the entrances to the buildings, introduc-
ing interesting greenery and making the recreational 
grounds more attractive, introducing modern façade 
materials and interesting colours [6]. In the case of tall 
buildings: redesigning the layout of the flats, introduc-
ing balconies, loggias with sliding glass, rebuilding 
the entrances to the staircases, changing the colours. 
The buildings received more modern character owing 
to the application of glass, steel, unprocessed con-
crete, illumination. It is a pity, though, that the flats on 
the ground floors have not got any gardens besides 
the balconies, whereas the green areas between the 
buildings are losing the form of neighbourly spaces 
on account of their large scale (height), excessive 
size and the openness of the spaces between them. 
The facades were solved in an interesting manner 
with the use of glass and linings as well as solar 
collectors in the southern walls. The entire rebuilding 
is complemented with carefully designed greenery, 
recreational fields and playgrounds for which the 
Germans have special respect.

Different architectural solutions were applied in 
a residential building in Hamburg which was designed 
by the Blauraum group (Ill. 3a, 3b). From the outside, 
this objects looks like a contemporary housing unit 
with very modern solutions of detail. Actually, it is 
the effect of modernizing an office building from the 
1970s. The building is located in a quiet, residential 
part of Hamburg. Bringing an abandoned office 
building back to life enlivened the whole district 
and facilitated the modernization of the adjoining 
buildings. The modernization included introducing 

changes which adjusted the new layout to the existing 
construction. The flats were remodelled in accordance 
with the inhabitants’ new needs. Apart from changes 
in the facades and the functional layout, there were 
some corrections in the construction allowing for 
alterations in the manner of using. The new façade 
was solved with additional balconies. A considerable 
shortcoming of this object was the height of its rooms 
– only 2.55 metres – which was levelled optically by 
designing quite big glassing and separate, smart 
balconies from the street side and loggias from the 
yard side. Thanks to diversifying the object with bal-
conies and nice wooden lining, the object presents 
interesting architecture now.

A lot of interesting solutions of rebuilding large 
concrete slab objects can be found in Germany. In 
recent years, the Czechs have carried out a number 
of noteworthy modernizations of slab buildings, too. 
Architects from the Maura studio in Berne rebuilt 
two blocks of flats in their hometown. Both of them 
dated from 1977 and were located in a typical mass 
housing estate. Owing to the introduction of new 
elements, the object received a completely different 
appearance as well as sixteen new flats (Ill. 4a, 4b). 
The standard of finishing the entire object was raised. 
It was impossible, however, to introduce certain 
changes, such as producing a new rhythm on the 
façade by introducing new divisions of the window 
woodwork. For some unknown reasons, an office in 
Berne ordered the construction of a new gable roof 
upon the whole. In spite of those significant changes, 
the objects still look presentable and even stand out 
above the unchanged identical blocks of flats in the 
neighbourhood.

Modernizing actions, which are very popular in the 
West, bring satisfying effects. Thus, we should ask the 
questions: Why are they underestimated in Poland, 
a country with such housing shortage? Why is large 
concrete slab housing not the object of politicians, 
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authorities, developers’ interest? Mass housing estates 
have got certain undeniable values – their space, the 
fact that they already exist, that they often have good 
locations and valuable several-decade-old greenery. 
The programmes of saving slab estates ought to con-
sist in their complex revitalization, not just the technical 
modernization of blocks of flats. New city planning 
assumes the creation of multipurpose estates with 
decorative structures which will create friendly sur-
roundings for the inhabitants – with playgrounds for 
children, spaces for elderly people and adolescents.

We began our journey in architecturally diverse 
Rome, justly acknowledged as “the eternal city”, 
feeling the spirit of history and bygone grandness. 
It ended in contemporary mass housing estates 

which will certainly go down in history. But will they 
delight with beauty, at least a little bit? To a large 
extent, it depends on us: architects, politicians, 
investors.

We may also ask ourselves if we should leave 
them in the unchanged condition for our descend-
ants or perhaps – having the future users in mind 
– make an attempt to modernize them. There are 
not any unambiguous answers to this question 
and it is difficult to predict what will happen in the 
future. Maybe all the contemporary objects will be 
demolished after years and then replaced by differ-
ent, more modern, much more surprising ones. Our 
legacy for the descendants will include photographs, 
sketches, designs and – last but by no means least 
– virtual tourism.

ENDNOTES

[1] Blockers – term invented in the late 1990s by the pho-
tojournalist Maria Zbąska, popularized by the press, refer-
ring to frustrated young people without any perspectives 
for whom a bench in front of a block of flats is the centre 
of social life, often abusing alcohol and marijuana. The 
linguist Bogusław Kreja defines them as uneducated and 
unemployed young people inhabiting urban mass hosting 
estates. Blockers are often associated with the hip-hop 
subculture (http://pl.wikipedia.org/wiki/Blokersi).
[2] I. Borowik, Blokowiska, miejski habitat w oglądzie soc-
jologicznym, Arboretum, Wrocław 2003; B. Gronostajska, 

Kreacja i modernizacji przestrzeni mieszkalnej, Wrocław 
University of Technology Press, Wrocław 2007.
[3] Large-scale modernizing actions in Germany brought the 
expected effects. Large housing estates, e..g Gropiusstadt 
(the southeastern part of West Berlin), Markisches Viertel 
and Thermometersiedlung in Berlin, were rebuilt.
[4] Dresden Garbitz (www.ddgorbitz.de).
[5] www.sozialestadt.de/en/veroeffent l ichungen/
zwischenbilanz/2-cottbus-english.shtml; www.cottbus.de/buerg-
er/dezernat_IV/stadtplanung/stadtumbaukonzept/index.html
[8] www.bryla.gazetadom.pl

BIBLIOGRAPHY

Borowik I., Blokowiska, miejski habitat w oglądzie socjolog-
icznym, Arboretum, Wrocław 2003.
Gronostajska B., Kreacja i modernizacji przestrzeni mieszkalnej, 
Wrocław University of Technology Press, Wrocław 2007.

Kaltenberg-Kwiatkowska E., Czy inteligentny architekt 
sam wie najlepiej, jak ludzie mieszkać powinni?, [in:] Co 
dalej z budownictwem wielorodzinnym, SARP, Warsaw 
1986.



Jacek Gyurkovich*

* Gyurkovich Jacek, dr hab. inż. arch., prof. PK; Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania 
Urbanistycznego.

ARCHITEKTURA W PROCESIE PRZEMIJANIA

Artykuł poświęcony jest problemowi miejsca architektury w permanentnych procesach transformacji przestrze-
ni  zbudowanej. Bez wątpienia architektura jest powszechnie dostępnym dobrem dorobku kultury materialnej. 
Architektura i definiowana przez nią przestrzeń kształtuje środowisko życia współczesnego człowieka i kli-
mat miejsc, z którymi identyfikują się lokalne społeczności i które są także rozpoznawalne dla obcych. Trwa-
nie dzieł architektury w procesie przemijania jest warunkiem koniecznym dla odnajdywania korzeni kultury.

Słowa kluczowe: architektura, trwanie, przemijanie, rewitalizacja

Przemijanie jest pewnikiem – jest nieuchronnym 
następstwem narodzin, pojawienia się nowej ma- 
terii. Trwanie jest niepewnością – jest obarczone ry-
zykiem. W świecie architektury, poza tragedią kata-
klizmów  spowodowanych przez siły natury lub czło-
wieka  – jest to ryzyko utraty przez obiekt walorów 
użytkowych, estetycznych czy pożądanych cech fi-
zycznych materii, z której został zbudowany. Utrata 
tych wartości może powodować pogłębiającą się de-
strukcję obiektu architektury i ostatecznie unicestwie-
nie jego materialnej formy. Nieistniejące już kształty 
dzieł architektury albo niepozornych, anonimowych 
obiektów niejednokrotnie pozostają jakiś czas jesz-
cze w pamięci lub utrwalone w ikonografii, rzeźbie 
czy tekstach literackich, są świadkami swojej epoki 
nawet wtedy, kiedy po innych, wydawałoby się trwal-
szych jej produktach nic już nie pozostało. Exegi mo-
numentum aere perennius … pisał Horacy [1].

 Trwanie architektury może być też zagrożone 
przez rachunek ekonomiczny – niezależnie od trwało-
ści wcześniej wymienionych cech. Jeśli obiekt – dzie-
ło architektury nie jest chronione prawem – ze wzglę-
du na wartości historyczne i kulturowe, lub chronio-
ne jest niedostatecznie, może być pomimo dobrego 

stanu technicznego, wysokich walorów użytkowych 
czy estetycznych wyeliminowane z przestrzeni zbu-
dowanej, aby ustąpić miejsca bardziej uzasadnio-
nym ekonomicznie bytom. Z tą bezpardonowa walką 
o miejsce i zyski mamy do czynienia coraz częściej.

Utrata walorów użytkowych nie musi zagrażać  
bezpośrednio istnieniu formy architektonicznej. Współ-
cześnie nie przywiązujemy tak wielkiej wagi do trwa- 
łości pierwotnych cech funkcjonalnych obiektu i związ-
ków pomiędzy znaczeniami definiowanymi przez  
formę a późniejszymi sposobami wykorzystywania 
jej wnętrza [2]. Nowe funkcje komercyjne, kultural-
ne czy mieszkalne – tzw. lofty w obiektach poprzemy-
słowych są powszechnie akceptowane. Nowe życie 
obiektów architektury, także o innych, wcześniejszych 
przeznaczeniach, jest szansą na ich trwanie w prze-
strzeni – istotne dla zachowania tożsamości miejsca, 
jego historii i specyficznego klimatu współtworzonej 
przez nie przestrzeni. Ten proces adaptacji funkcjonal-
nej obiektów z zachowaniem w całości lub części ich 
pierwotnej formy architektonicznej jest obecnie coraz 
częściej zjawiskiem związanym z rewitalizacją obsza-
rów zdegradowanych w miastach, odzyskiwanych dla 
funkcji śródmiejskich. 
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HafenCity – zdjęcia z makiety z Kesselhaus, HafenCity Infocenter (fot. J. Gyurkovich)
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Wykorzystanie charakterystycznych cech miejsca 
do podkreślenia związków z przeszłością, przemija-
niem, ciągłością kulturową jest atutem w kształtowaniu 
nowych i przekształcaniu zmieniających swą funkcję 
obszarów miasta. Utrzymanie obiektów stanowiących 
formy mocne po przeprowadzeniu niejednokrotnie ko-
niecznej gruntownej adaptacji funkcjonalnej, technicz-
nej i architektonicznej może ułatwić zachowanie toż-
samości miejsc i przestrzeni pomimo dokonywania 
w ich obrębie istotnych przekształceń.

Rehabilitacja wiedeńskich „Gazometrów” – czterech 
pozostałych monumentalnych budowli z pięciu obiek-
tów dawnej miejskiej gazowni Wien Simmering jest in-
teresującym przykładem przywrócenia miastu budow-
li i przestrzeni, nigdy uprzednio nie kojarzących się 
mieszkańcom z miejską tkanką. Te największe w Euro-
pie zbiorniki gazu powstały na południowych krańcach 
miasta na obszarze peryferyjnych dzielnic przemysło-
wych w 1899 roku z przeznaczeniem dla publicznego 
systemu oświetlenia. Obecnie znajdują się głęboko we-
wnątrz obszarów intensywnego miejskiego zainwesto-
wania. Wykorzystywane były jeszcze do końca lat 80. 
XX wieku. Jeden z pięciu budynków został po wyłącze-
niu z użytkowania w 1962 roku rozebrany. W 1995 roku 
administracja miasta podjęła decyzję o konieczności 
opracowania projektu rehabilitacji tych budowli z prze-
znaczeniem na mieszkania socjalne oraz funkcje usłu-
gowe. Do opracowania projektu zaproszonych zosta-
ło czterech autorów: Jean Nouvel (Gasometer A), firma 
Coop Himme(l)blau – Wolf D. Prix i Helmut Swiczynsky 
(Gasometer B), Manfred Wehdorn (Gasometer C),Wil-
helm Holzbauer (Gasometer D) [3].

Po zakończeniu realizacji przeprowadzonej w la-
tach 1995–2001 cztery historyczne budynki wraz 
z trzema uzupełniającymi program funkcjonalny no-
wymi obiektami tworzą nowe centrum miejskie dla 
swojej dzielnicy, tzw. Małe Miasto – „Gasometer-Ci-
ty” – swoiste miasto w mieście. Budynki historyczne 

zachowały swój pierwotny zewnętrzny wygląd niemal 
nie zmieniony, choć z zabytkowej substancji została 
tylko zewnętrzna powłoka – ściany z całym bogac-
twem historycznych detali. Budynki zostały przekry-
te nowoczesnymi stalowo-szklanymi kopułami, po-
zwalającymi na doświetlenie wnętrza. Budynki A, B 
i C mają wewnętrzne centralne patia otwarte ponad 
przestrzenią publiczną do przekrywających je kopuł, 
przy czym w budynku B kopuła nie jest przeszklona 
i wewnętrzne atrium jest otwarte i naturalnie przewie-
trzane. Pomieszczenia biurowe i usługowe w dolnych 
kondygnacjach związanych z przestrzenią publiczną 
i usytuowane nad nimi w kilku lub nawet kilkunastu 
kondygnacjach mieszkania i apartamenty otaczają 
wewnętrzne dziedzińce. Wiedeńskie Gazometry są 
przykładem miejsc odzyskanych – dla miasta, jego 
tradycji i miejskiej społeczności [4].

Rewitalizacja terenu dawnego portu Rheinauhafen 
w Kolonii, położonego na obszarze obecnego śród-
mieścia, w odległości jednego kilometra od kolońskiej 
Katedry, jest interesującym przykładem przedsięwzięć 
związanych z procesami współczesnych transformacji 
i restrukturalizacji miejskiej tkanki. Rheinauhafen za-
sługuje na uwagę jako przypadek, w którym idea ar-
chitektoniczno-urbanistyczna wybrana drogą konkur-
su, niemal idealnie wkomponowała się w twórczy kli-
mat kolońskiego środowiska przedsiębiorczości [5]. 
Na szczególną uwagę zasługuje organizacja całego 
procesu inwestycyjnego, która pozwoliła na uzyska-
nie przestrzeni publicznej o wysokiej jakości – otwartej 
i dostępnej dla wszystkich, choć pozostającej prywat-
ną własnością, zrealizowanej i utrzymywanej w okresie 
eksploatacji z prywatnych środków. Jednym z istot-
nych elementów marketingu urbanistycznego, w dużej 
mierze decydującego o powodzeniu inwestycji – są 
wartości kompozycyjne, przestrzenne – w tym stwo-
rzenie charakterystycznych obiektów, znaków w prze-
strzeni, jakimi są „budynki – dźwigi portowe”.
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Unikatowymi dla przestrzennego odbioru nowe-
go zespołu urbanistycznego są trzy budynki o wyso-
kości sześćdziesięciu metrów, nawiązujące formą do 
tradycji miejsca – dawnych żurawi portowych. Przypo-
minają równocześnie futurystyczne, niezrealizowane 
koncepcje radzieckiego konstruktywisty El Lissitzkie-
go z 1924 roku – „Wygładzacze Chmur”. Te obiekty, 
tworzące nową jakość miejskiej przestrzeni, są naj-
ważniejszymi budowlami dla kompozycji miejsca, czy-
telnie sytuującymi je w miejskiej tkance śródmieścia 
Kolonii. Stanowią istotny, rozpoznawalny znak w sys-
temie informacji wizualnej miasta, ułatwiając identy- 
fikację tej nowej, ważnej przestrzeni publicznej usy-
tuowanej na wewnętrznej krawędzi miasta, w nabrze-
żu Renu w pobliżu Kolońskiej Starówki [6]. Rewita- 
lizacja dawnego portu Rheinauhafen w Kolonii jest 
również przykładem możliwych kompromisów w sfe-
rze polityki, ekonomii i ochrony konserwatorskiej. 
Dzięki podjętym decyzjom w zakresie daleko idących 
adaptacji obiektów historycznych na współczesne 
funkcje, przy zastosowaniu najnowszych technolo-
gii i detali architektonicznych, w tym także zgody na 
rozbudowę lub nadbudowę obiektów, udało się ura-
tować szereg budynków zabytkowych, istotnych dla 
tożsamości miejsca, które zachowały swoje tradycyj-
ne sylwety i klimat architektoniczny. Możliwe stało się 
przedłużenie ich trwania w nowej, tętniącej życiem 
tkance miejskiej. Współczesna architektura nowych 
obiektów nie tylko nawiązuje dialog z adaptowany-
mi historycznymi XIX wiecznymi budynkami popor-
towymi, lecz wzmacnia ich walor estetyczny. To do-
wód na konieczność odrzucenia rutynowych proce-
dur i podjęcie otwartego dialogu w polityce miejskiej 
i organizacji procesów inwestycyjnych [7].

 Nowa śródmiejska dzielnica HafenCity w Ham-
burgu (126 ha terenu i 31 ha akwenów) powstaje 
w wyniku rewitalizacji zdegradowanych obszarów 
poportowych. To zamierzenie inwestycyjne obejmu-

je obszar niemal ośmiokrotnie większy od dawnego 
portu Rheinauhafen w Kolonii (15,4 ha terenu i 5,7 ha 
basenów wodnych). Odcięte od stałego lądu i głębo-
ko żłobione kanałami portowymi wyspy tworzą złożo-
ną przestrzennie strukturę, o niezwykle rozbudowa-
nej linii obrzeży – krawędzi, tworzących ściany akwe-
nów wodnych. Architektura tych krawędzi widocz-
na jest w dalszych perspektywach z tafli głównego 
nurtu Łaby oraz z wewnętrznych akwenów – z bul-
warów na przeciwległych brzegach i z pomostów,  
tworzących mariny i publiczne spacerowe ciągi pie-
sze. W tkance zabudowy dominuje współczesna archi-
tektura, realizowana przez wielu architektów, wyłania-
na w drodze konkursów, ujęta w porządkujące ramy  
liniami zabudowy i gabarytami zdefiniowanymi przez 
masterplan – koncepcję urbanistyczną całego założe-
nia. Istotnymi elementami tej współczesnej substan-
cji miejskiej są zachowane i adaptowane obiekty hi-
storyczne, z różnych okresów. Po stronie północnej 
poprzez kanał Binnenhafen styk z zabytkową zabu-
dową śródmieścia Hamburga zapewnia zachowa-
ny niemal w całości historyczny waterfront na oby-
dwu nabrzeżach tego półwyspu, utworzony przez XIX 
wieczną klinkierową architekturę portowych budyn-
ków. Na zachodnim cyplu współczesny obiekt za-
chowujący gabaryty i koloryt doskonale wpisuje się 
w klimat przestrzenny miejsca. Za kolejnym kana-
łem Kehrwiederfleet jedynie po jego północnej stro-
nie zachowana została historyczna XIX-wieczna za-
budowa, adaptowana do nowych funkcji, uzupełnio-
na czasem współczesnymi detalami, jak Kesselhaus 
(HafenCity Infocenter) – dawny budynek kotłowni, 
odrestaurowany z odtworzonymi dwoma wysokimi 
kominami z ażurowej stalowej struktury przestrzen-
nej. Nowa zabudowa uzupełniająca substancję tej 
krawędzi nabrzeża utrzymana jest w klimacie i kolo-
rycie historycznej zabudowy – jak wielopoziomowy 
parking z ażurowymi klinkierowymi ścianami lub ak-
centująca zachodni cypel lokalna dominanta – szkla-



157

ny walec ujęty w klinkierowe ramy. Współczesne for-
my architektury nie naśladują adaptowanych histo-
rycznych obiektów, lecz są inspirowane klimatem 
i tradycją miejsca. Do współczesnych adaptacji za-
chowanych obiektów historycznych, zapewniających 
im trwanie i nową jakość należy zaliczyć dwa zna-
czące dla tożsamości HafenCity obiekty: Internatio- 
nales Maritimes Museum Hamburg [8] oraz Elb-
philharmonie Hamburg [9]. Nowa filharmonia jest  
budynkiem, który już teraz, przed ukończeniem re-
alizacji, jest znaczącym obiektem dla sylwety miasta 
widzianej w dalekich perspektywach z Łaby i jej prze-
ciwległego – południowego brzegu. Zbudowana ze 
szkła bryła wody jakby wycięta z nurtów Łaby wraz 
z wieńczącymi ją falami i usytuowana na 37 metro-
wej wysokości cokole, którym jest adaptowany daw-
ny modernistyczny budynek magazynów portowych 
z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia [10] – two-
rzy łącznie z nim budowlę o wysokości 110 metrów. 
Budynek z pewnością jest formą mocną pretendu-
jącą do roli nowej wizytówki – symbolu miasta [11]. 
Z pewnością jest oryginalnym przykładem adaptacji 
istniejącej budowli do nowych potrzeb – przedłuża-
jącym jej trwanie w czasie i przestrzeni w nowej kon-
figuracji brył, która przy przyjętym rozwiązaniu mate-
riałowym pozwala nadal na odczytanie pierwotnego 
kształtu dawnego obiektu. 

Miasta wciąż zmieniają swoje oblicze – najszyb-
ciej przemijają ludzie, wypełniający fizyczny kształt 
miasta codziennym życiem, dzień po dniu niespo-
strzeżenie odmiennym. W różnym stopniu zmienia 
się także struktura materialna miasta w odpowiedzi 

na zmieniające się potrzeby – w sposób spontanicz-
ny, zamierzony lub w wyniku różnorodnych katakli-
zmów. Większość miast poddana jest nieustającym 
procesom transformacji. Znacznie częściej wymie-
niana jest tkanka zabudowy, wypełniająca pierzeje 
ulic i placów. W mniejszym stopniu przekształceniom 
podlegają plany miast, choć i tu znamy liczne przy-
kłady przeprowadzonych działań modernizacyjnych. 
Tworzone są nowe struktury urbanistyczne związane 
z terytorialną ekspansją miast. 

Historyczne struktury urbanistyczne naszych miast 
są uosobieniem przestrzeni oswojonej, przestrzeni 
o humanistycznej skali, operującej zrozumiałym ję-
zykiem form. Istotną cechą historycznych zespołów 
urbanistycznych jest hierarchiczna struktura prze-
strzeni i związanych z nimi budowli, które tworzą ten 
język. Należą do nich także takie charakterystyczne 
cechy, jak złożoność i niepowtarzalność form, będą-
ce efektem nawarstwiania się budowli pochodzących 
nieraz z różnych, czasem odległych epok i okresów 
stylistycznych w tkance, której struktura podlega licz-
nym przekształceniom i częstej wymianie poszcze-
gólnych elementów, lecz poddana jest czytelnej za-
sadzie miejskiej regulacji, tworzącej pomost ponad 
czasem. Potrzeba różnorodności w przestrzennym 
otoczeniu człowieka wiąże się z uwarunkowaniami 
psychiki ludzkiej i stymulującym oddziaływaniem na 
nią bodźców o zróżnicowanych cechach, pochodzą-
cych z percepcji otoczenia. W tym kontekście trwa-
nie obiektów architektury, także poprzez zabiegi ada-
ptacyjne i modernizacyjne i wtapianie zachowanych 
obiektów w nowe struktury zabudowy, jest zjawiskiem 
bez wątpienia pozytywnym.
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ARCHITECTURE IN TRANSITION

This article is devoted to the problem of the place of architecture in the permanent processes of the trans-
formation of a built-up space. Undoubtedly, architecture is a generally accessible achievement of material 
culture. Architecture and the space it defines shape contemporary man’s living environment and the climate 
of the places local communities identify with which can be recognized by strangers as well. The durability 
of architectural works in transition is a necessary condition for finding the roots of culture.

Keywords: architecture, durability, fleetingness, revitalization

Transition is a certainty – the inevitable effect of 
birth, the appearance of new matter. Duration is an 
uncertainty burdened with risk. In the world of archi-
tecture, besides the tragedy of cataclysms caused by 
the forces of nature or man, it is the risk of losing the 
utilitarian and esthetical values or desirable physical 
features of the matter an object is built of. The loss 
of these values may cause the intense destruction 
of an architectural object and the final annihilation of 
its material form. The non-existent shapes of archi-
tectural works or some inconspicuous, anonymous 
objects often stay in memory for some time or are 
preserved in iconography, sculpture or literary texts; 
they witness their epoch even when nothing is left 
of its other, seemingly more durable products. Exegi 
monumentum aere perennius…, wrote Horace [1].

The duration of architecture may be also threat-
ened by the economic account regardless of the 
durability of its abovementioned features. If an object 
– a work of architecture – is not protected by the law 
on account of its historical and cultural values or is 
protected unsatisfactorily, it may be eliminated from 
a built-up space in order to yield a place to some 

more economically justified entities despite its good 
technical condition and high utilitarian or esthetical 
values. We deal with this uncompromising struggle 
for room and profits more and more frequently.

The loss of utilitarian values need not directly 
threaten the existence of an architectonic form. 
Contemporarily, we do not attach much importance 
to the durability of the original functional features of 
an object and the relationships between meanings 
defined by a form and further manners of using its 
interior [2]. New commercial, cultural or residential 
functions – lofts in postindustrial objects – are gen-
erally accepted. A new life of architectural objects, 
also with other, earlier intended uses, is a chance 
for their enduring in a space – significant for the 
preservation of the identity of a place, its history and 
the characteristic climate of the space it co-creates. 
At present, this process of the functional adaptation 
of objects with the complete or partial preservation 
of their original architectonic form is more and more 
frequently a phenomenon related to the revitalization 
of degraded areas within cities regained for central 
functions.
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HafenCity – photographs of the Kesselhaus (HafenCity Infocenter) model (photo by J. Gyurkovich)
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Using the characteristic features of a place in order 
to emphasize its relations with the past, transition and 
cultural continuity is the trump card in shaping new 
urban areas and reshaping those which are changing 
their function. Maintaining objects which make mighty 
forms after necessary thorough functional, technical 
and architectural adaptation can make it easier to 
keep the identity of places and spaces in spite of 
some significant transformations inside them.

The rehabilitation of Vienna’s Gasometers – four 
remaining monumental edifices out of five objects 
of the former city gasworks Wien Simmering – is an 
interesting example of restoring some edifices and 
spaces, never associated with the urban tissue before, 
to the city. Europe’s largest gas tanks came into being 
on the southern city outskirts in the peripheral indus-
trial districts in 1899 and were meant for the public 
system of illumination. These days, they are situated 
deep inside the areas of intensive urban investment. 
They were still used till the late 1980s. After falling into 
disuse, one of the five buildings was pulled down in 
1962. In 1995, the municipal management took a de-
cision on a necessary design of rehabilitating these 
edifices meant for social flats and service functions. 
Four authors were asked to prepare the design: Jean 
Nouvel (Gasometer A), Coop Himme(l)blau – Wolf D. 
Prix and Helmut Swiczynsky (Gasometer B), Manfred 
Wehdorn (Gasometer C) and Wilhelm Holzbauer 
(Gasometer D) [3].

After implementation in the years 1995–2001, the 
four historical buildings together with three new ob-
jects, which complement the functional programme, 
form the new urban centre of this district, the so-called 
“Gasometer-City” – a virtual city within the city. To 
a large extent, these historical buildings preserved 
their original appearance even though only the ex-
ternal casing structure – the walls with a multitude of 
historical details – was left. The buildings were cov-
ered with modern steel and glass domes facilitating 

additional illumination of the interior. Buildings A, B 
and C have got internal central patios opened above 
the public space to the covering domes. The dome in 
Building B is not glassed-in, while the internal atrium is 
opened and naturally aired. Office and service rooms 
on the lower storeys related to the public space and 
the flats and apartments situated above them on the 
upper floors surround the internal yards. Vienna’s 
Gasometers exemplify regained places – regained 
for the city, its tradition and urban community [4].

The revitalization of the former port of Rheinau-
hafen in Cologne, located in the present city centre 
one kilometre from the Cathedral, is an interesting 
example of enterprises related to the processes of 
the contemporary transforming and restructuring 
of urban tissue. Rheinauhafen deserves attention 
as a case where an architectural and urban idea, 
selected at a competition, was almost ideally ad-
justed to the creative climate of Cologne’s business 
community [5]. The organization of the entire proc-
ess of investment, which made it possible to gain 
a high-quality open and public access space, even 
though privately owned, implemented and main-
tained with private means, deserves special atten-
tion. Significant elements of urban marketing, which 
strongly influence the success of an investment, are 
its compositional and spatial values, including the 
creation of those characteristic objects, signs in the 
space – “harbour crane buildings”. Three 60-metre-
tall buildings whose form refers to the tradition of this 
place – old harbour cranes – make unique forms for 
the spatial reception of the new urban complex. They 
also resemble the futuristic unimplemented concept 
of the Russian constructionist El Lissitzky – “Cloud 
Iron” (1924). These objects, forming a new quality 
of the urban space, are the most important edifices 
in the composition of the place which legibly situate 
them in the urban tissue of the centre of Cologne. 
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They make an important, recognizable sign in the 
system of city visual information making it easier to 
identify this new, significant public space located on 
the internal edge of the city, on the Rhine riverside 
close to Cologne’s Old Town [6]. The revitalization 
of the old port of Rheinauhafen in Cologne is also 
an example of possible compromises in the sphere 
of politics, economy and restoration. Owing to the 
decisions taken in the field of thorough adaptations 
of historical buildings for contemporary functions 
with the use of the newest technologies and archi-
tectonic details, including permission to extend or 
heighten buildings, they managed to save a number 
of historic buildings, important for the identity of this 
place, which preserved their traditional silhouettes 
and architectural climate. It was possible to prolong 
their duration in this new urban tissue which teems 
with life. The contemporary architecture of the new 
objects establishes a dialogue with the adapted 
19th-century port buildings as well as increases their 
esthetical value. It proves the necessity of rejecting 
routine procedures, beginning an open dialogue in 
the municipal policy and organizing processes of 
investment [7].

The new central district of HafenCity in Hamburg 
(126 ha of land and 31 ha of water) is coming into 
existence as a result of revitalizing the degraded port 
areas. This investment comprises an area almost eight 
times bigger than the former port of Rheinauhafen in 
Cologne (15.4 ha of land and 5.7 ha of water). Cut off 
from the mainland and deeply furrowed by the port 
canals, the islands make a spatially complex structure 
with the unusually extended outer edges forming the 
walls of the bodies of water. The architecture of these 
edges can be seen in farther perspectives from the 
Elbe mainstream sheets and from the internal bod-
ies of water – from the boulevards on the opposite 
riverbanks and from the bridges which form marinas 

and public walking sequences. The tissue of the 
buildings is dominated by contemporary architecture 
designed by many artists, selected at competitions, 
framed by the ordering lines of buildings and the limit-
ing outlines defined by the masterplan – the urban 
concept of the entire layout. Significant elements of 
this contemporary urban substance are preserved 
and adapted historical objects from diverse periods. 
On the north side, across the Binnenhafen canal, the 
meeting point with the historic buildings of the centre 
of Hamburg is secured by the preserved waterfront 
on both sides of this peninsula formed by the 19th-
century clinker architecture of port buildings. On the 
western promontory, a contemporary object preserv-
ing its limiting outlines and colours is excellently 
adjusted to the spatial climate of this place. Behind 
another canal Kehrwiederfleet, on its north side 
only, 19th-century buildings were preserved, adapted 
for new functions and sometimes complemented 
with contemporary details. For instance, the former 
boiler house Kesselhaus (HafenCity Infocenter) was 
restored with two reconstructed tall chimneys in an 
openwork steel spatial construction. New buildings 
which complement the substance of this waterfront 
edge, e.g. a multilevel car park with openwork clinker 
walls or a local dominant – a glass roller in clinker 
frames accentuating the western promontory, are 
adjusted to the climate and colours of the historical 
buildings. Contemporary forms of this architecture do 
not imitate adapted historical objects but are inspired 
by the climate and tradition of the place. Contempo-
rary adaptations of preserved historical objects, which 
guarantee their durability and new quality, include 
two objects significant for the identity of HafenCity: 
Internationales Maritimes Museum Hamburg [8] and 
Elbphilharmonie Hamburg [9]. Even now, before the 
end of its implementation, the new philharmonic hall 
is an important building for the city silhouette seen 
in far perspectives from the Elbe and its opposite 
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south bank. Built of glass, as if cut out of the Elbe 
low currents and high waves, situated on a 37-metre-
long pedestal – an adapted old modernistic port 
storehouse from the 1960s [10] – this body of water 
forms an edifice whose height is 110 metres. This 
building is certainly a mighty form aspiring to the role 
of a new landmark – a symbol of the city [11]. It is an 
original example of adapting an existing edifice for 
new needs – prolonging its duration in space-time in 
a new configuration of bodies which, with the adopted 
material solution, makes it possible to interpret the 
original shape of an old object.

Cities keep changing their image – people, who 
fill the physical shape of a city with their variable 
everyday lives, are the first to fade away. The mate-
rial structure of a city also alters in response to the 
changing needs – spontaneously, intentionally or as 
a result of various cataclysms. Most cities undergo 
constant processes of transformation. The building 
tissue which fills the frontages of streets and squares 
is exchanged much more frequently. City plans are 
reshaped to a lesser degree although we know lots of 
examples of implemented modernizing actions. New 

urban structures, related to the territorial expansion 
of cities, are formed.

The historical urban structures of our cities are an 
embodiment of a tame space, a space with a humane 
scale, using the understandable language of forms. 
An important feature of historical urban complexes 
is the hierarchical structure of spaces and related 
edifices which form this language. They also include 
such characteristic features as the complexity and 
uniqueness of forms being the effect of the overlap 
of edifices which sometimes come from various, dis-
tant epochs and stylistic periods, in a tissue whose 
structure undergoes numerous transformations and 
frequent exchange of individual elements but comes 
under the legible principle of urban regulation building 
a bridge over time. The need for diversity in man’s 
spatial habitat is related to the conditions of the hu-
man psyche and the impact of stimuli with diversified 
features coming from the perception of the surround-
ings. In this context, the duration of architectural 
objects – also by adapting, modernizing and adjust-
ing preserved objects to new building structures – is 
a definitively positive phenomenon.
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PRZESZŁOŚĆ STALE ISTNIEJE

Z tekstów pisanych na krakowską konferencję przez dziesięć lat wybieram to, co składało się na mój ogląd 
zmienności i trwałości w architekturze i urbanistyce. Wybrane zdania i akapity mają tworzyć całość, przeko-
nującą mnie samego, że problem ten zawsze traktowałem tak samo. 

Słowa kluczowe: przeszłość, architektura, urbanistyka, zmiana 

2011
Temat zadany przez organizatorów skłania do 

tego, aby i nad losami własnej twórczości się zasta-
nowić, zwłaszcza wtedy, gdy jej większość to prace 
pisane: czy w nowszych odchodzimy od dawnych 
poglądów, czy (obsesyjnie, uparcie, słusznie) trwa-
my przy dawnych. Dobrze jest, gdy za przykład ana-
lizy służyć mogą teksty pisane cyklicznie, corocznie, 
prezentowane w tym samym miejscu i temu same-
mu towarzystwu. Jestem szczęśliwcem – okazji do-
starczają prace pisałem od dziesięciu lat na konfe-
rencję na której znowu, po raz jedenasty, jesteśmy.

Z tekstów wybieram to, co składało się na mój 
ogląd zmienności i trwałości w architekturze i urba-
nistyce. Wybrane zdania i akapity mają tworzyć ca-
łość, przekonującą mnie samego, że problem ten 
zawsze traktowałem tak samo. Nie jest to bez zna-
czenia. Potrzeba zmiany jako takiej jest podstawo-
wym powodem tworzenia planów urbanistycznych, 
podobnie, generalnie rzecz biorąc, jest z architektu-
rą. Jednocześnie chcemy aby mimo tych zmian sze-
reg cech przestrzeni pozostało nienaruszonych. Tak 
więc jednym z celów naszej pracy jest swoiste rów-
noważenie pamięci i zapominania. Ten motyw trze-
ba podkreślać, ten rodzaj trwałości poglądu na twór-
czość w przestrzeni wart jest utrzymania na zawsze.

2006
Zacznijmy od roku 2006, kiedy przypomniałem sło-

wa Lecha Niemojewskiego z „Synów cieśli”: „Są trzy 
idee (podstawowe) architektury: prawda, piękność, 
mądrość co się odnosi raczej do twórców dzieł, ale 
i idea wieczystości, idea trwałości, idea nieśmiertelno-
ści – co się odnosi raczej do dzieł.” Czyli, być może 
nieograniczona trwałość.

2003
Ale przekraczanie granic to wolność. Przekracza-

jąc granice architekt na ogół wie co robi. Posługuje się 
wiedzą praktyczną, doświadczeniem, tradycją, rów-
nież wiedzą wyniesioną z kontaktów z innymi ludźmi 
i ich grupami. Niezorientowanym proces ten wydaje 
się czasem nieuświadomiona grą. 

Wszystko to jest także wyrazem wiary w sponta-
niczność. Charakteryzuje się ona wieloma zmienny-
mi. Ich poszukiwanie to wyrażanie poglądu, iż umysł 
człowieka może kontrolować swój własny rozwój, co 
jest pomyłką. Kontrola to bariera dla rozwoju a to pro-
wadzi do upadku myślenia. 

To rozumowanie zwraca uwagę na wielką utopię 
czyli usiłowanie pogodzenia grupowego widzenia ar-
chitektury i jej oceniania przez innych z prawem archi-
tekta do tworzenia architektury własnej. Do wolności. 
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Niestety, oceny oscylują pomiędzy nazywaniem ar-
chitekta oświeconym romantykiem albo romantycz-
nym pozytywistą, co przypomina nakładanie mu wie-
lokolorowej czapki smutno – wesołego Stańczyka.

2005
Mimo tej nieumiejętności oceny prawa do twór-

czej wolności, architektura nie traci, wysokiego miej-
sca w powszechnym systemie wartości – ale często 
dlatego tylko, że budynek będący dziełem sztuki jest 
i nieruchomością, ma cenę jakby podwójną. Ta teza 
zakłada, że architektura przeszłości może mieć się 
lepiej niż dziś. 

Architekturze nie grozi (jak w innych sztukach) 
dążenie twórców do stworzenia wizji bytu człowieka, 
choć, bywa podatna na przypadkowe komplementy 
i pasie się hałasem medialnym.

Po drugie, o ile w sztukach plastycznych twórca 
staje się dziś producentem dóbr nierozumianych, 
o tyle architekt w takim raju wolnego wyboru nie prze-
bywa. Nie może zabawiać grą pozorów, nie może dać 
swego ciała zamiast dzieła. Nic innego nie może zro-
bić zamiast wybudowania domu. Gdy jest prawdzi-
wym twórcą to wymyka się klasyfikacjom, ale już jego 
biuro ustawiane jest w rynkowym rankingu biur lep-
szych i gorszych. Może je traktować jak zimne labora-
torium albo miejsce powstawania ostentacyjnej pięk-
ności, ale każda z tych skrajnych wizji własnej twór-
czości jest korygowana przez mechanizm zamówień. 

Po trzecie architektura i urbanistyka są ciągle za-
angażowane w publiczne debaty na poważne tema-
ty, od polityki do filozofii. Stąd nieprzystojne by były 
próby epatowania widza i słuchacza dowcipnym su-
spensem, za to oczekuje się architektonicznych ma-
nifestacji. Jednocześnie warto szukać przykładów na 
to, jak by mogła wyglądać architektura, gdybyśmy 

lekceważąc np. prawo ciążenia, pozwolili na fizyczny 
rozpad świata, na fragmentację tego co dotychczas 
stworzyliśmy. Przykładów na to, że budowa nowego 
świata z fragmentów starego jest możliwa jest wie-
le i każdy jest inny. Weźmy dobrze znane: centrum 
Tsukuby, Japonia, Araty Isozakiego, Centrum Sztuki 
Wexnera w Columbus, Ohio, USA, Petera Eisenma-
na i Richarda Trotta, Parc de la Villette w Paryżu Ber-
narda Tschumiego. 

2004
Teraz problem nowości, problem architektury jako 

sztuki nowoczesnej. Jest jej łatwiej być nowoczesną 
niż innym sztukom plastycznym, choćby dlatego, że 
to dla niej wymyślane są coraz to nowe materiały 
umożliwiające realizację budynków kiedyś niewyobra-
żalnych. Najważniejsza wśród nich jest elektroniczna 
materia wirtualna. Jest to materiał szczególny, ponie-
waż gdyby chciał, mógłby współpracować z twórcą. 

  
Architekt opanował ją, w każdym razie używa jej 

z coraz lepszymi rezultatami, a co najważniejsze po-
trafi przenieść rzeczywistość wirtualną w tradycyjnie 
materialną. To sformułowanie o umiejętności podró-
żowania pomiędzy światem wyobrażonym a światem 
fizycznym, jest istotne, bo sztuka architektoniczna 
musi dostarczać artefaktów, dowodów swojego ist-
nienia, tutaj i teraz. 

 
Szczęśliwie okazało się, że architekt to prawdzi-

wy dilettante w znaczeniu siedemnastowiecznym, 
ale też można powiedzieć, iż rezultaty tej „wszyst-
kożerności”, przypominają działanie w stylu presti-
digitatora, wyciągającego z kapelusza to, co akurat 
publika najchętniej ogląda. To wynik zacierania się 
podziałów pomiędzy kulturą wysoką i niską, rządzą-
cych duszami uczestników dzisiejszej „trendyrze-
czywistości”. Sąsiadowanie nie oznacza jednak, że 
granica nie istnieje, przeciwnie, sąsiedztwa nie ma 
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bez granicy. Daje nam ten fakt możliwość dokony-
wania wolnych wyborów, co dla twórcy ma znacze-
nie zasadnicze.

 
W sztuce architektonicznej możemy pozwalać so-

bie na transgresję czasową lub częściową. W koń-
cu określenie in – between, jakie pojawiło się lata 
temu, upoważnia do tworzenia dzieł z pogranicza 
sensu i nonsensu. Ten przywilej architekt posiadł, 
kiedy zdecydował się bronić opinii, że to co tworzy 
nie jest tylko budownictwem. Jesteśmy synami cie-
śli, ale bardziej jesteśmy tymi, którzy budują nową 
cywilizację. Czyli raczej spoglądamy wprzód niż za 
siebie. Stąd pochwala nowoczesności, stąd przy-
zwolenie na rodzącą ją inność i nawet prowadzą-
ce do inności eksces i prowokację. Przecież stale 
i codziennie, pozwalamy sobie na odchodzenie od 
znanych modeli myślenia – dla inności, dla nowo-
ści, dla sztuki, która przecież wraz z upływem cza-
su ma prawo być coraz inna. 

2007
Z tym, że trzeba zaznaczyć, iż zrozumiałe nie 

może być to, co jawi się jako zarozumiałe, to zna-
czy albo odcinające się od kontekstu, albo chcące 
go zdominować. Wiadomo, że trudno jest tu wyzna-
czyć granicę pomiędzy działaniem poprzez kontrast 
i używaniem kontrapunktu a lekceważeniem otocze-
nia, ale jesteśmy artystami właśnie dlatego, żeby 
umieć wzdłuż owej granicy się poruszać. Dotyczy to 
także granicy w czasie, to znaczy bycia albo nie by-
cia awangardą. Lecz jeśli dziś twórca pamięta tylko 
o tym, by być oryginalny i zadziwiać, to raczej prze-
minie niż pozostanie w panteonie sławy. 

2008
Nieco inne prawa dotykają dzisiaj urbanistyki. Po 

pierwsze, w Polsce po roku 1989 zaniknęło planowa-
nie regionalne, które pełni rolę koordynatora w zakre-

sie ekonomii i ekologii dla miast, rozlewających się 
poza granice wyobraźni. 

Po drugie zakwestionowano potrzebę projekto-
wania urbanistycznego i zredukowano wagę prze-
strzeni publicznych. Uchwalano plany, gdzie w każ-
dym miejscu można było postawić co kto chciał, 
pod warunkiem okazania potwierdzenia własno-
ści terenu. 

Po trzecie zastosowano mechanizmy finansowe 
mające przyspieszać dopływ pieniędzy do najprost-
szych w formie i najkrótszych w czasie sposobów za-
budowywania terenów. W rezultacie kontrola nad in-
westycjami i lokalizacjami przechodziła z rąk władzy 
miejskiej w ręce banków i deweloperów, których ce-
lem działania jest maksymalizacja zysku.

Po czwarte budowa autostrad (za którymi tak 
w Polsce tęsknimy) otwierała nowe możliwości loka-
lizacyjne, coraz dalej od miast, co ułatwiało kupowa-
nie tańszych terenów i skutkujące rozpraszaniem się 
zabudowy budowanie (czyli zarabianie), poza jakim-
kolwiek miejskim kontekstem.

Warto zwrócić uwagę na to, z jaką ochotą znacz-
na część projektantów architektury przyjęła propo-
zycję fuck the context, traktując je jako usprawie-
dliwienie dla jakże oczywistej doskonałości wła-
snej i swoich dzieł. Gwiazdy i gwiazdki architek-
tury są przy tym twórcami manifestów, muzykami, 
teologami, filozofami, poetami. Każdy / każda chce 
sprzedać dzieło inwestorowi, tak jak przedtem sa-
morządy i prywatni właściciele na wyścigi sprzeda-
wały mu tereny pod to dzieło – tak doktryna libe-
ralna tworzy miasta. 

Rezultatem takiego myślenia jest budowanie zbio-
rów domów jednorodzinnych, produkowanych szyb-
ko i przypadkowo, bez ulic, placów, kierunków i osi, 
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bez cech miejskości albo wspomnień wiejskości, nie 
poruszających wyobraźni, bez znaczenia dla teorii 
miejsca i nie tworzące motywacji urbanistycznej dla 
projektowania architektonicznego. To nie jest ma-
jąca przywrócić tradycyjną miejską przestrzeń gra 
o wielość i gęstość, to budowa „rzeczywistości rów-
noległej” do istniejącej – resztki dawnego miasta so-
bie a my sobie. Miasto jest tu fabryką pieniędzy. Aby 
tak się stało, nie może być dłużej obrazem zbioro-
wej pamięci, a jako palimpsest świadomie pozbawia-
ne jest warstwy współczesności powiązanej z prze-
szłością. Po to wprowadza się pojęcie chaosu jako 
metody tworzenia przestrzeni miejskiej i temu służy 
wprowadzanie do urbanistyki, zwłaszcza tam, gdzie 
mówi się o kompozycji miejskiej, metody „research 
by design”, co można zamienić na wojskowe okre-
ślenie „rozpoznanie walką”.

Co można robić w opisanej sytuacji? Można pi-
sać wiele, ale żaden argument nie jest ważący dla 
doktryny ekonomicznej i pozostaje tylko liczyć na to, 
że „neoliberalizm odchodzi do lamusa”. Ale póki co 
nowe miasta zagrażają istnieniu natury.

2009
Witruwiusz jest autorem triady cech koniecznych 

dla istnienia architektury, a więc i dobrego miasta. 
Trwałość, celowość i piękno musza pojawiać się tam, 
gdzie chcemy mówić o wspaniałej architekturze. Mu-
szą pojawiać się razem. 

Witruwiusz zalecał nam swoją triadę żyjąc w świe-
cie, w którym natura panowała nad człowiekiem. Co 
prawda Rzym w I w. pne był miastem milionowym ze 
wspaniałą techniczną infrastrukturą, ale w skali świa-
ta, nawet rzymskiego, nic to nie znaczyło. Architek-
tura epoki Witruwiusza i jeszcze setki lat po nim była 
mini dodatkiem do naturalnego krajobrazu. Wielkie 
budowle stawały się bardzo szybko jego częścią i od-

noszono się do nich na przykład jak do naturalnych 
kamieniołomów, dostarczających materiał do budo-
wy innych obiektów. Taki los spotkał piramidy i rzym-
skie Koloseum. 

Witruwiusz nie wiedział, choć być może przeczu-
wał, że w przyszłości czyli w naszej rzeczywistości, 
wszystko będzie inaczej, że to co ludzie budują, za-
grozi istnieniu natury. Że nawet raj będzie zbudowa-
ny, nie wspominając już o hodowli lasów, próbach 
odwracania biegu rzek, modelowaniu morskiego wy-
brzeża, ścinaniu gór i zasłanianiu wszystkiego co jesz-
cze po tych operacjach zostało bilbordami reklamu-
jącymi rozpraszanie miast. 

2010
Czy stosujemy się do zaleceń Witruwiusza? Ra-

czej nie, bo dziś z faktu budowania więcej nie wy-
nika. Budujemy lepiej – wystarczy przejrzeć rocz-
niki eleganckiego pisma „Eurobuild. Central&E-
astern Europe. Construction&Property” z siedzibą 
przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Lektura to po-
kazuje uśrednianie się architektury, bo taka sprze-
daje się najlepiej. Dotyczy to rzecz jasna nie tylko 
architektury, ale i urbanistyki, bo wskaźniki wyko-
rzystania terenu a nie kompozycja urbanistyczna 
są dla działów sprzedaży najistotniejsze. Nie nale-
ży się dziwić – trzeba jednak tę prawidłowość od-
notować. Uśrednianie architektury oznacza także 
upodobnianie się do siebie nawzajem poszczegól-
nych realizacji. Wymienione cechy dzisiejszej archi-
tektury dotyczą nie tylko domów do mieszkania, ale 
wszystkiego co się buduje, z galeriami handlowy-
mi i biurowcami.

Być może jednak niepotrzebnie jesteśmy zatrwo-
żeni, bo być może na naszych oczach powstaje 
nowy styl architektoniczny, który nie ma jeszcze na-
zwy, ale którego przedstawiciele projektują w sposób 
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podobny, w jednomyślnym uniesieniu, w porozumie-
niu dusz i ekranów komputerów, tak jak to było nie-
gdyś, tyle że bez komputerowych ekranów. Bardzo 
to jest prawdopodobne, zwłaszcza gdy porównu-
jemy prace kursowe na rozmaitych i nie kontaktu-
jących się ze sobą uczelniach. Architekci przyszło-

ści być może wiedzą już to, z czego my nie zdaje-
my sobie sprawy.

2011 po raz wtóry
Poglądu na przemijanie architektury nie zmienia-

łem – c.b.d.o.



Sławomir Gzell*

* Gzell Sławomir, Full Prof. D.Sc. Arch., Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture.

THE PAST STILL EXISTS

I decided to make word-for-word citation from my own texts prepared previously for Cracow Conferences, to 
check to what extend my approach to the problem of changes in architecture and town planning has been 
evolving – or maybe not. I fact, I am still of the same opinion in many points, so it means the past still exists.

Keywords: past, architecture, urban planning, change

2011
The topic assigned by the Organizers induces 

us to ponder on the ups and downs of our creative 
activity as well, especially when most of it is written 
work: are we departing from our old opinions or 
(obsessively, stubbornly, justly) sticking to them? It 
is right when an analysis can be exemplified by texts 
written cyclically, yearly, presented in the same place 
and to the same community. I am a lucky one – I 
have been an active participant in this conference 
for ten long years. Now, it is time for our eleventh 
meeting.

From among various texts, I choose what has 
formed my outlook on changeability and durability 
in architecture and urban planning. The selected 
sentences and paragraphs are supposed to make 
a whole convincing me that I have always treated this 
problem in the same manner. It is quite important. 
The need for a change as such is the basic cause 
of creating urban plans; generally speaking, pretty 
much the same applies to architecture. In spite of all 
these changes, we want a number of the features of 
a space to be left untouched. Thus, one of the objec-
tives of our work is the virtual equilibrium of memory 
and oblivion. This motif must be emphasized: this 
kind of the durability of an outlook on creativity in 
a space is worth preserving forever.

2006
Let us begin with the year 2006 when I recalled 

Lech Niemojewski’s words from “The Carpenter’s 
Sons”: “There are three (elementary) ideas of archi-
tecture: truth, beauty and wisdom which mostly refer 
to the creators of works, while the idea of perpetu-
ity, the idea of durability and the idea of immortality 
mainly refer to works themselves.” It means that 
unlimited durability is possible.

2003
Crossing the borders means freedom. While 

crossing the borders, an architect usually knows 
what he is doing. He is using practical knowledge, 
experience and tradition as well as knowledge ac-
quired from other people and other groups. Laymen 
sometimes consider this process as an unconscious 
game.

All this expresses faith in spontaneity, too. It is 
characterized by numerous variables. Searching for 
them means expressing the opinion that the human 
mind can control its own development which is un-
true. Control is a barrier to development which leads 
to the decline of thinking.

Such kind of reasoning draws our attention to the 
great utopia – attempts to reconcile group perception 
of architecture and its assessment with an architect’s 
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right to create his own architecture. To freedom. 
Unfortunately, assessments oscillate between calling 
an architect an enlightened romantic or a romantic 
positivist which resembles putting a colourful cap on 
the head of a sad-merry clown.

2005
In spite of this inability to assess the right to 

creative freedom, architecture does not lose its high 
position in the common system of values – since 
a building is a work of art and real property as well, 
its price is double in a way. This thesis assumes that 
the architecture of the future may be better off than 
today’s.

Firstly, architecture is not threatened (like other 
arts) by creators aiming to produce a vision of hu-
man existence even though it can be receptive to 
accidental complements and fed on the media noise.

Secondly, while the creator of fine arts becomes 
the producer of incomprehensible goods these days, 
whereas an architect does not stay in such a para-
dise of free choice. He cannot entertain people with 
a game of false appearances or offer his body instead 
of a work. The only thing he can do is build a house. 
When he is a genuine creator, he slips out of clas-
sifications but his office is evaluated in the market 
ranking of better and worse establishments. They 
may be treated as cold laboratories or the places 
of creating ostentatious beauty but both of these 
extreme visions of creative activity is corrected by 
the mechanisms of commissions.

Thirdly, architecture and urban planning are still 
involved in public debates on serious themes, from 
politics to philosophy. Therefore, attempts to shock 
a viewer and a listener with humorous suspense 
would be improper even though architectural mani-

festations are welcome. We should look for some 
examples showing what architecture could look like 
if we, disregarding gravity for instance, allowed for 
the physical disintegration of the world, for the frag-
mentation of what we have created so far. There are 
lots of examples which prove that constructing a new 
world of some fragments of the old one is possible. 
Each of them is different. Let us take the well-known: 
Tsukuba Centre, Japan, by Arata Isozaki; Wexner 
Centre of Art, Columbus, Ohio, USA, by Peter Eisen-
man and Richard Trott; Parc de la Villette, Paris, by 
Bernard Tschumi.

2004
Now for the problem of novelty, the problem of 

architecture as modern art. In comparison with other 
fine arts, it is easier for it to be modern because new 
materials, facilitating the implementation of once un-
imaginable buildings, are invented for its purposes. 
Electronic virtual matter is the most important. It 
is a special material capable of cooperating with 
a creator.

An architect mastered it or at least uses it with 
better and better results and, which is essential, can 
transfer virtual reality to traditional materiality. This 
conceptualization of the ability to travel between the 
imaginary world and the physical world is important 
because architectural art must deliver artifacts, proofs 
of its existence – right here, right now.

Fortunately, it turns out that an architect is 
a genuine dilettante in its seventeenth-century 
meaning but we may also say that the results of 
this “omnivorous diet” resembles tricks of a presti-
digitator who takes the audience’s favourite things 
out of his hat. It is the result of blurred divisions 
between high culture and low culture which rule 
the souls of the participants in today’s “trendy 
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reality”. Neighbourhood does not mean, however, 
that a borderline is nonexistent; quite the contrary, 
there is no neighbourhood without a borderline. 
This fact enables us to make free choices which is 
of highest importance for a creator.

In architectural art, we can afford temporal or 
partial transgression. The notion of in-between, 
which appeared years ago, authorizes us to create 
works which take the fine line between sense and 
nonsense. An architect received this privilege when 
he decided to defend the opinion that what he cre-
ates is not just construction. We are the carpenter’s 
sons or the ones who build a new civilization. We 
look to the future rather than look back. Hence 
a praise to modernity, hence permission for other-
ness which gives birth to it or even leads to excess 
and provocation. Every day, we allow ourselves to 
depart from the well-known models of thinking – for 
the sake of otherness, novelty, art which has the right 
to be “other” after some time.

2007
We must say that what seems conceited – either 

standing out against its context or wanting to domi-
nate it – cannot be comprehensible. We know that 
it is difficult to demarcate the border between acting 
through the context and a counterpoint and ignoring 
the surroundings but we are artists in order to be able 
to move along this border. It also concerns a border 
in time – to be or not to be the vanguard. If the only 
thing that today’s creator has in mind is originality 
and queerness at any cost, he will fade away rather 
than remain in the pantheon of fame.

2008
Different laws concern urban planning these days. 

Firstly, regional planning – which acts as the coordi-
nator in the field of economy and ecology for cities 

extending beyond the limits of imagination – disap-
peared in Poland after the year 1989.

Secondly, the need for urban design was called 
into question, while the importance of public spaces 
was reduced. Plans were passed where anyone could 
build anything anywhere provided that they showed 
the certificate of land ownership.

Thirdly, financial mechanism, which were expected 
to accelerate the flow of money for the simplest and 
shortest manners of developing areas, were used. As 
a result, control over investments and locations was 
passed from the hands of the municipal authorities to 
the hands of banks and developers whose objective 
was to maximize the profits.

Fourthly, the construction of motorways (which 
we miss so much in Poland) opened new pos-
sibilities of location, farther and farther from the 
cities, which made it easier to purchase cheaper 
areas and resulted in the dispersion of buildings 
and construction (i.e. moneymaking) beyond any 
urban context.

Let me draw your attention to most architectural 
designers’ eagerness to accept the “fuck the con-
text” slogan treating it as a justification for the very 
obvious perfection of themselves and their works. 
Architectural stars and starlets are also the authors 
of manifests, musicians, theologians, philosophers, 
poets. Each of them wants to sell his/her work to an 
investor. Just like self-governments and private own-
ers got rid of their lands at record speed, the liberal 
doctrine creates cities.

Such a mode of thinking results in the construc-
tion of detached houses produced quickly and 
randomly, without any streets, squares, directions or 
axes, without any features of urbanity or memories 



173

of rural life, not inspiring imagination, insignificant 
for the theory of a place, not creating an urban mo-
tivation for architectural design. This is not a fight 
for amount and density which aims at restoring the 
traditional urban space – this is the construction of 
a reality concurrent with the existing reality – remains 
of the old city for themselves and we for ourselves. 
The city is a money factory here. It cannot be an 
image of collective memory anymore; as a palimps-
est, it is consciously deprived of its layer of the 
present related to the past. That is why the notion 
of chaos is introduced as a method of creating an 
urban space, that is why the method of “research 
by design”, which could be exchanged for the mili-
tary “reconnaissance by struggle”, is introduced in 
city planning, especially where urban composition 
is discussed.

What can we do in the described situation? We 
can write long pages but no argument is weighty 
for the economic doctrine so we can only hope that 
neoliberalism is being discarded. For the time being, 
new cities threaten the existence of nature.

2009
Vitruvius is the author of the triad of necessary 

features for the existence of architecture and, con-
sequently, a good city. Durability, utility and beauty 
must appear wherever we want to talk about grand 
architecture. They must appear together.

Vitruvius promoted his triad living in a world 
where nature was in control of man. It is true that 
Rome was a city with one million inhabitants and 
great technical infrastructure in the first century BC 
but it did not mean anything in the scale of the world 
or even the Roman Empire. The architecture of the 
Vitruvian epoch as well as hundreds of years after 
was a mini-supplement to the natural landscape. 

Enormous edifices quickly became its part and were 
referred to as natural quarries delivering material for 
the construction of other objects. It so happened to 
the Pyramids and the Coliseum.

Vitruvius did not know, although he might have 
had an inkling of it, that in the future – in our reality 
– everything would be different; what people build 
would threaten the existence of nature. Even paradise 
will be constructed, not to mention forest breeding, 
attempting to reverse the course of rivers, modelling 
the seashore, smoothing the mountains and cover-
ing all that is left with billboards which advertise the 
dispersion of cities.

2010
Will we comply with Vitruvius’ recommendations? 

Rather not because today the fact of building more 
does not mean that we are better builders – it is 
enough to browse through a year’s issue of the 
quality magazine “Eurobuild. Central & Eastern Eu-
rope. Construction & Property” which has its seat 
in Jerozolimskie Avenues in Warsaw. It shows the 
process of averaging architecture because such 
architecture is a bestseller. Obviously, it concerns 
architecture as well as city planning because the 
rate of land exploitation is much more important 
than urban composition for sales departments. We 
should not be surprised but we must notice this 
regularity. The process of averaging architecture also 
means increasing resemblance between individual 
implementations. The abovementioned features 
of contemporary architecture concern residential 
houses as well as everything that is built, including 
shopping centres and office buildings.

Perhaps, however, we need not be alarmed 
because a brand new architectural style without 
a name is coming into existence in front of our 
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very eyes. Its representatives design in a similar 
manner, in a unanimous rapture, in the unity of 
souls and computer screens – just like it used to 
be, only without the screens. It is highly probable, 
especially when we compare course works at vari-
ous universities which do not stay in touch. The 

architects of the future may know something that 
we are unaware of.

2011 for the second time
My outlook on the fleetingness of architecture has 

not changed – quod erat demonstrandum.



Dirk Hansen*
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DOM Z PRZYNAJMNIEJ DWIEMA KOLUMNAMI.  
TRWAŁOŚĆ I NIETRWAŁOŚĆ W ARCHITEKTURZE

Trwanie i przemijanie architektury najlepiej ilustruje spojrzenie na architekturę kolumnową. Kolumna raz za 
razem pojawia się i znika jako architektoniczny wyraz mniejszych lub większych ambicji.

Słowa kluczowe: architektura, kolumna, pompatyczność 

To dość niezwykłe, jak architekci upierają się przy 
projektowaniu rzeczy trwałych, skoro materiały koro-
dują, pieniądze znikają, państwa bankrutują i zmienia 
się klimat. Może ma to związek z powszechną ludz-
ką potrzebą asekuracji w obliczu przyszłości wiecz-
nie budzącej w nas złe przeczucia. A może z kom-
pleksem faraona u architektów, którzy swoimi pro-
jektami chcą sobie zapewnić miejsce w przyszłości. 
W tym sensie kolumna jest swojego rodzaju wspar-
ciem, laską zapewniającą wsparcie w marszu czy 
dreptaniu w przyszłość (Loos). A ponowne wynale-
zienie piramid (Pei) – mauzoleum wspaniałych ar-
chitektonicznych idei.

Niektórzy mogą uznać trzymanie się witruwiań-
skich koncepcji za rodzaj uduchowionej elastyczności 
w podejściu do kaprysów życia bez bycia ustawicz-
nie wrzucanym w otchłań architektonicznych możli-
wości. Ta elastyczność zdaje się obejmować zacho-
wywanie status quo, bez oglądania się na słowa prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości w książkach hi-
storycznych. Dotyczy to najwyraźniej wszystkich, nie 
tylko architektów. Kolumna stała się „kamiennym ło-
żem cywilizacji”. Od Władywostoku po San Franci-
sco, z północy na południe, w Afryce i Azji, wszędzie 
pełno kolumn. Jeszcze nie było kultury, która by się 
bez nich obyła. Oczywiście wiele budynków i spora 

część architektury radzi sobie bez nich. Ale gdy nad-
chodzi moment krytyczny, gdy architekt ma przedsta-
wić wizję samego siebie a klient swój status – wracają 
kolumny. Wspierane wczoraj i dziś przez teoretyków 
i historyków architektury [1] lub przez całe ruchy [2].

Tylko raz zdarzyło się, że architekci i klienci (oczy-
wiście w mniejszości, ale znaczącej mniejszości) ze-
brali się na odwagę żeby odrzucić tę kolumnową  
retro-architekturę. Awangarda modernistyczna, któ-
rej historia się przejadła (Gropius) dzielnie wkroczy-
ła w przyszłość, robiąc dwa kroki wprzód i tylko je-
den w tył, a nie jeden w przód i dwa w tył (Lutyens).

W architekturze powstającej obecnie w Astanie 
czy Szanghaju widać jak głęboko zakorzeniony jest 
ten drugi model. Nie chodzi wcale o jakąś specjalną 
cześć dla architektury kolumnowej, raczej o (prze-
sadną) wielkość architektury zmuszającą architekta 
do wykorzystywania brył geometrycznych (ostrosłu-
pów, walców, sześcianów). Ostatnim wielkim wystą-
pieniem kolumny w stylu retro był konkursowy pro-
jekt nowej siedziby Chicago Tribune Adolfa Loosa 
z 1922 roku, w pewien sposób sprzeczny z wymo-
wą jego eseju Ornament i zbrodnia. Obecnie architek-
tura coraz bardziej przypomina sztukę performatyw-
ną, aczkolwiek nieco trwalszą i pochłaniającą miliony 
dolarów. Paradoksalnie jednak ten charakter „wyda-
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rzenia” nie gwarantuje jej nieprzemijającej trwałości. 
Dopilnują tego obciążenia środowiskowe, chyba że 
wszystko samo wcześniej upadnie.

Tymczasem poza wiodącym obszarem królestwa 
architektury architektura kolumnowa radzi sobie świet-
nie. Na przedmieściach Moskwy, Warszawy, Szangha-
ju, Waszyngtonu czy Londynu rozpasana burżuazja 
stawia sobie za cel sławić, jakkolwiek w ograniczo-
nym zakresie, elementy klasycznej architektury. Nie-
trudno zauważyć, że gdy tylko są jakieś wolne środ-
ki, pojawiają się kolumny. Nawet hipotekę można roz-
pisać na jedną, dwie lub więcej kolumn. Pojawiają się 
głównie jako dekoracja wejścia flankująca barokizu-
jące drzwi z OBI lub ni to budowlane ogródki. Ktoś  
złośliwy mógłby powiedzieć, że te podmiejskie ele-
menty charakteryzują głęboko konserwatywne spo-
łeczeństwo, nie skłaniające się specjalnie ku demo-
kracji podczas gdy kolumna, zwłaszcza dorycka,  
jednoznacznie kojarzy się z heroiczną demokracją 
ateńską. Uczciwie mówiąc, architekci mają w tym 

mniejszy udział, niż by można podejrzewać. Wszyst-
ko rozgrywa się zatem, jak wielokrotnie wcześniej, 
w otoczeniu kilku potentatów, którym marzy się coś, 
co sam określiłbym mianem pozy na rzymskość. Cza-
sy kolumn stalinizmu, frankizmu, hitleryzmu na szczę-
ście minęły. Kolumna jest teraz w rękach mieszkańców 
przedmieść i lokalnych oligarchów, inaczej mówiąc we 
władaniu konfederackich sentymentów w USA, bliżej 
zaś – sarmackich i chopinowskich [3] dusz.

Ironizuję tu sobie, a przecież problem zaraz znik-
nie. Jak pisze recenzent trwającej właśnie w Londy-
nie wystawy dotyczącej postmodernizmu, współcze-
sne cyfrowe media oferują nam niemal kompletny ka-
talog historii architektury na wyciągnięcie ręki. A zatem 
architekt i klient będą musieli poświęcić bardzo dużo 
czasu na przemyślenie kolejnej kolumnowej inicjaty-
wy. Jesteśmy częścią nowej eklektycznej epoki w któ-
rej wszystko przechodzi (Venturi) a kolumna wkrótce 
będzie jednym z architektonicznych detali odwieszo-
nych na kołek, jeszcze nie z IKEA, ale już wkrótce.

 PRZYPISY

[1] J. Summerson, The Classical Language of Architecture.
[2] Por. Post-Modernism: Style and Subversion 1970–1990, 
Exhibition Victoria & Albert Museum, London, 2011/12.
[3] Por. Żelazowa Wola.
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THE HOUSE WITH TWO COLUMNS OR MORE.  
IMPERMANENCE AND PERMANENCE IN ARCHITECTURE

The fleetingness of architecture and the permanence of architecture can be best illustrated by a look at 
columnar architecture. Again and again the column appears and vanishes as an architectural demand to 
represent minor or major pretensions.

Keywords: Architecture, Columns, Pomposity 

It is quite amazing how architects persist in the 
design of permanence though materials rot, money 
vanishes, states collapse and climates change. It may 
be the general desire of human beings to hold on 
to some safety net in view of the always foreboding 
future. But it may be the pharaohnism of architects 
to be with one’s designs still visible in the future. In 
this sense columns present some kind of walking 
stick, some kind of crutch to walk or totter into the 
future (Loos). And the re-invention of Pyramids (Pei) 
as a mausoleum for brilliant architectural ideas. 

One may accept this as a kind of spirited flexibility 
in dealing with the vagaries of life to hold on Vitru-
vian architectural concepts without being constantly 
thrown into the abyss of architectural possibilities. 
But it seems to be also a flexibility to stay with the 
status quo, despite the fleetingness of time, despite 
the dictum of past, present and future in the history 
books. Not only architects go with this but seemingly 
everyone else. The column has become the “rock 
bed” of “civilisation”. Travelling from Wladiwostok to 
San Francisco, from North to South, through Africa 
or Asia, columns are abundant. No culture goes by 
now without it. Of course, there is a lot of architecture, 

a lot of buildings, which goes without it. But when it 
comes to the crunch, when it comes to an architect’s 
view of himself, to a client’s aspiration for status there 
it goes, columns again.

Underpinned is this now and then by architectural 
theorists or historians [1] or by whole movements [2].

Only once were architects and clients alike (of 
course, still a minority though a considerable one) 
courageous enough to relegate this columnar retro-
architecture. The modernist avantgarde being fed 
up with history (Gropius) stepped bravely into the 
future, for once two steps advancing, and only one 
step backwards as opposed to one step forward and 
two steps backwards (Lutyens).

How deeply the latter is ingrained can we see 
in the architecture presently deployed in Astana or 
Shanghai. Not that columnar architecture is celebrat-
ed particularly. It is more the big-ness of architecture 
which engages the architect, and therein the use of 
stereometric forms (pyramids, cylinders, cubes). The 
last monumental statement of the column as retro-
design was Adolf Loos’ competition design for the 
Chicago Tribune 1922 somewhat contradicting his es-
say “Ornament and Crime”. Architecture now is more 
a kind of performance art albeit less fleetingly and 
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with millions of dollars sunk into it. But paradoxically 
because of its event character a lasting permanence 
is not guaranteed. Ecological strain will make sure of 
it if things do not fall off earlier.

Where columnar architecture is surviving quite 
healthily is outside the prominent architectural realm. 
In the suburbia of Moscow, Warsaw, Berlin, Shanghai, 
Washington or London the hedonistic bourgeoisie 
is aiming to celebrate again albeit rudimentarily the 
elements of classical architecture. One is inclined 
to observe that whenever money is on the loose 
columns make their appearance. Mortgages, too, 
can be arranged for one, two or more columns. They 
appear mostly as garnish of entrances encapsulat-
ing baroqueish doors from OBI or likewise builders’ 
yards. If one wants ill then one could say that these 
elements of suburbia characterize a deeply conserva-
tive society, less democratically inclined as columns, 
particularly the Doric are used for an association with 
heroic Athenian democracy. To be fair, architects are 

here less employed than one might presume. If so 
it seems to be as so often before in the employ of 
the few potentates still around who desire to be part 
of what I would call the Roman look. The time of 
the Stalinist, the Francist, the Hitlerist columns are 
fortunately gone. We have now the columnar archi-
tecture in the hands of suburban dwellers, oligarchs 
or otherwise, in the hands of confederate sentiments 
in the USA or nearer to us used by Sarmatian or 
Chopinesque [3] souls.

What I ironize here though will soon be no theme. 
Because, as a reviewer of the present Post-Modernism 
Exhibition in London writes, the new digitised media 
presents us with an instant, nearly complete catalogue 
of the architectural past: so that an architect, a client 
would waste a lot of time to think deeply about a new 
columnar construct. We are part of a new eclectic age 
where everything goes (Venturi) and where the column 
will only play a role amongst many architectural details 
on the racks, not yet of IKEA, but soon.

ENDNOTES

[1] John Summerson, The Classical Language of Archi-
tecture.
[2] viz. Post-Modernism: Style and Subversion 1970–1990, 
Exhibition Victoria & Albert Museum, London, 2011/12.
[3] viz. Zelazowa Wola.
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TRWAŁOŚĆ I TYMCZASOWOŚĆ ARCHITEKTURY  
NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU KRÓLEWSKIEJ  
POLICJI HOLENDERSKIEJ KMAR

Artykuł poświęcony jest trwałości jako podstawowemu założeniu każdego projektu o charakterze wojskowym. 
Opisuje projekt zespołu Kmar na terenie lotniska Schiphol, przykład przełożenia takich uwarunkowań na projekt 
architektoniczny. Wyjątkowość omawianego projektu polega na sposobie zorientowania i odizolowania kom-
pleksu od niesprzyjających warunków terenu. Prezentowany obiekt to rodzaj oazy wybudowanej na wodzie.

Słowa kluczowe: Kmar (Koninklijke Merechaussee), trwałość, bezpieczeństwo, tymczasowość

Zespół Kmar, budowany obecnie na terenie Mię-
dzynarodowego Portu Lotniczego Schiphol w Amster-
damie, ma zostać otwarty w 2013 roku i działać póki 
zajmowany przez niego teren nie będzie potrzebny 
np. na nowy pas startowy. Takie nagłe i nieprzewi-
dziane potrzeby nie są w portach lotniczych niczym 
niezwykłym więc 50 lat wydaje się być maksymalną 
długością życia tego obiektu. Pomimo zakładane-
go tymczasowego charakteru zespołu projekt i re-
alizacja miały spełniać aktualne holenderskie normy  
wymogi. Trwałość i tymczasowość to cechy charak-
teryzujące każdy projekt powstający na terenie lotni-
ska – budynki i obiekty wojskowe nie są w tym przy-
padku żadnym wyjątkiem. 

Podjęta przez rząd holenderski decyzja o wybu-
dowaniu nowego zespołu Kmar była odpowiedzią 
na rosnące konieczność wprowadzenia dodatkowe-
go personelu zabezpieczającego porty i lotniska Ho-
landii, a szczególnie główne wrota kraju, czyli Mię-
dzynarodowy Port Lotniczy Schiphol. Zapewnienie 

bezpieczeństwa w tych miejscach należy do obo-
wiązków Królewskiej Policji Holenderskiej (Koninklij-
ke Marechaussee).

W wyniku międzynarodowego konkursu, który 
odbył się w 2001 roku, przygotowanie projektu ze-
społu i nadzór nad jego realizacją powierzono ze-
społowi Zvi Hecker Architect. W roku 2006, z uwagi 
na wysokie koszty budowy, realizacja gotowego już 
projektu została wstrzymana. Trzy lata później, po 
tym jak ogólnoświatowy kryzys finansowy znaczą-
co ograniczył koszty budowy, rozpoczęła się reali-
zacja zespołu Kmar w ramach ustalonego budżetu.

Teren wybrany na potrzeby projektu rozciąga się 
na wschód od głównego terminalu lotniska Schiphol 
i na południe od długoterminowego parkingu. Plac 
budowy zajmuje powierzchnię 50 tys. m² na wysoko-
ści 3,6 m pod poziomem morza i graniczy ze zjazdem 
NE4 z autostrady od strony północnej oraz z Sloter- 
veg od strony południowej, skąd jest główny dojazd 



180

1, 2. Lokalizacja 3. Układ funkcjonalny 4. Plan założenia 5. Plan drugiego piętra 6. Perspektywa 7–12. Zespół w budowie
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do obiektu. Od strony wschodniej i zachodniej dział-
kę ograniczają kanały.

Lokalizacja zespołu pociągnęła za sobą kilka 
ograniczeń, które wywarły znaczący wpływ na cały 
projekt. Jednym z istotnych czynników przy ustala-
niu ostatecznego układu budynków była koniecz-
ność ochrony budynków przed hałasem generowa-
nym przez przyległą autostradę oraz pasy startowe 
lotniska. Usytuowanie poszczególnych elementów 
projektu musiało uwzględniać limity wysokościowe 
narzucane przez radary lotnicze. Szczegółowe roz-
mieszczenie wszystkich budynków zostało zatem 
podyktowane ich wrażliwością i ekspozycja na ha-
łas oraz limitami wysokości. Mniej wymagające ele-
menty, takie jak kryte obiekty sportowe czy strzel-
nica, usytuowane są bliżej autostrady, schowane  
częściowo w grobli sześciometrowej wysokości. 
Grobla – naturalny element systemu kanałów i ho-
lenderskiego krajobrazu stała się z konieczności 
funkcjonalnym i architektonicznym elementem pro- 
jektu.

Założenia programowe kompleksu Kmar wy-
magały zestawienia kilku powiązanych wzajemnie 
funkcji w jeden wielofunkcyjny zespół o charakte-
rze mieszkalnym, roboczym i szkoleniowym. Zapew-
nia miejsca dla 1600 pracowników ochrony lotniska 
Schiphol. W wytycznych konkursowych podkreśla-
no, że zespół widziany z lotu ptaka powinien sta-
nowić wyraźny architektoniczny akcent głównych 
wrót Holandii.

Program funkcjonalny składa się z następują-
cych funkcji:

1. Biura i towarzyszące strefy robocze. Biura po-
dzielone są na kilka powiązanych ze sobą wydzia-
łów i rozmieszczone częściowo na dwóch dolnych 

i dwóch górnych kondygnacjach z zapewnieniem 
pionowej i poziomej komunikacji.

2. Kwatery. Pokoje dwuosobowe rozmieszczone 
są wokół trzech dziedzińców dostępnych przez wej-
ście główne. Jednoosobowe pokoje oficerskie roz-
mieszczone są na dwóch sąsiednich piętrach i sko-
relowane pionowo, zarówno funkcjonalnie, jak i wi-
zualnie.

3. Ośrodek szkoleniowy, obiekty sportowe oraz 
strzelnica. Ta część projektu usytuowana jest czę-
ściowo w grobli i ma bezpośrednie połączenie z cen-
tralnie usytuowanymi zewnętrznymi terenami spor-
towymi.

4. Restauracja z przyległą kuchnią. Centralna loka-
lizacja stołówki zapewnia wygodny dostęp z wszyst-
kich części zespołu. Zawody sportowe można  
śledzić z tarasu restauracji.

5. Logistyka, garaże itp. Ta część projektu połą-
czona jest z parkingiem wojskowym, garażem oraz 
obiektami usługowymi. Jej celowo nierzucający się 
w oczy wyraz architektoniczny kontynuuje formę i wy-
sokość grobli.

6. Centrala energetyczna. Ta struktura jest czę-
ściowo zanurzona w grobli.

7. Parking. Parkingi podzielono na dwie części 
usytuowane po obu stronach kompleksu.

Ten program funkcjonalny mógł być przekształ-
cony w formę architektoniczną na wiele rozmaitych 
sposobów. Koszary wojskowe najczęściej wystę-
pują w formie wolnostojących budynków w oto-
czeniu parkingów. Chociaż jest to bardzo popu-
larne rozwiązanie, nie daje ono gwarancji jakości. 
Projekt Kompleksu Kmar wziął pod uwagę w or-
ganizacji zwróconego do wewnątrz zespołu nie-
sprzyjające warunki zewnętrzne. Budynki rozmiesz-
czone są w układzie warstwowym osłaniając się  
nawzajem, a grobla wzdłuż autostrady zapewnia 
dodatkową ochronę.
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Rafi Segal pisze: „Wybrana strategia przeobraża 
kampus jako całość w swego rodzaju krajobraz funk-
cjonujący też jako swoiste miasto zbudowane z intym-
nych przestrzeni oraz budynków połączonych w ob-
rębie przepuszczalnego muru”. 

Proces projektowy miał wiele faz póki funkcjonal-
ne potrzeby zespołu nie utworzyły formalnej całości. 
Mimo dużej skali, zespół można porównać do sche-
matu niewielkiego domu:

Centralnie usytuowane wejście główne prowadzi 
w prawo do biur (gabinetu) a w lewo do kwater (sy-
pialnie) i dalej do obiektów sportowych (siłownia) 
oraz do centralnie ulokowanej restauracji (jadalnia). 
Tereny sportowe można porównać do przydomowe-
go ogrodu, natomiast garaże i warsztaty – ze stoją-
cą dalej wiatą na samochód.

Architektonicznie zespół przypomina otoczone 
murem średniowieczne miasto z jednym, istotnym 
wyjątkiem: w projekcie Kmar to mur jest miastem. 
Miasto „żyje” w murze, który chroni jego wewnętrz-
ną otwartą przestrzeń– miejsce, w którym spotyka-
ją się ludzie.

W wymiarze symbolicznym zespół wciela naturę 
demokratycznego społeczeństwa, w którym otwar-
tość i wolność uzależnione są od policyjnej i woj-
skowej ochrony. Tę wewnętrzną sprzeczność spo-
łeczeństwa demokratycznego widać w projekcie ze-
społu Kmar. Nieprzerwana ściana budynków ochrania 
otwartą przestrzeń wewnętrzną. Forma samych bu-
dynków podkreśla tę metaforę. Ciężkie niższe piętra 
z betonu dźwigają dwie lekkie wyższe kondygnacje 
ze stali i szkła, stanowiąc aluzję do dualistycznej na-
tury demokratycznego społeczeństwa.

Obiekty wojskowe są z definicji trwałe, mają prze-
cież odeprzeć każdy atak. Z drugiej strony ich znisz-
czenie jest raczej z góry zakładaną ewentualnością 
niż odległym prawdopodobieństwem. Trwałości i nie-
przewidywalna długość istnienia obiektów wojsko-
wych odzwierciedlają ogólną sytuację na świecie.

Trwałość i tymczasowość to dwa aspekty wszyst-
kich ludzkich wysiłków. Trwałość architektury, liczo-
na w latach czy wiekach, zależy od siły jej przekazu 
oraz akceptacji kolejnych pokoleń. Doskonałym przy-
kładem wiecznej trwałości jest Partenon chociaż tym-
czasowo istnieje jako ruina własnej wielkości.
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PERMANENCE AND TEMPORARINESS IN ARCHITECTURE  
AS EVIDENT IN THE KMAR ROYAL DUTCH POLICE COMPLEX

The text considers the permanence and durability as inbuilt conditions of every military project. It describes 
the design of the Kmar Schiphol Airport Complex as an example of such conditions being transformed into 
architectural design. The uniqueness of the design lies in its self orientation and isolation from the unfavour-
able conditions of the site. It is a kind of oasis built on water. 

Keywords: Kmar (Koninklijke Marechaussee), permanence, durability, security, temporariness 

The Kmar complex, now under construction, on 
the grounds of the Schiphol International Airport in 
Amsterdam is to be inaugurated in 2013 and to stay 
in operation as long as no other important airport 
facility, for example a new runway, will claim the right 
for the land. The unforeseen and urgent needs are no 
exception in airport operations and fifty years appears 
to be the maximum life span of the Kmar project. De-
spite this envisaged temporary existence, the project 
is required to be designed and built according to 
the latest Dutch building regulations and standards. 
Permanence and temporariness are characteristics of 
every project built on the grounds of an airport and 
military buildings and instillations are no exception. 

The Dutch Government’s decision to build a new 
Kmar complex was in response to a growing need 
for additional security personnel stationed at Neth-
erlands harbors and airports, particularly at the 
main gate to the country, the Schiphol International 
Airport. Security at these locations is the sole re-
sponsibility of the Royal Dutch Police, the Koninklijke 
Marechaussee. 

As a result of an international competition held in 
2001, Zvi Hecker Architect was selected to design the 
complex and to supervise its realization. In 2006, due 
to the high construction costs the project, although 
ready for realization, had to be delayed. Until 2009, 
when world financial crisis reduced construction costs 
considerably, allowing the Kmar project to be built 
within the established budget. 

The site chosen for the Kmar complex is to the 
east of the Schiphol main terminal and to the south 
of its long term parking area. The site is 50,000sqm 
in size and 3.6 meters below sea level, bordered on 
the north by the NE4 entrance highway to the terminal 
and to the south by Sloterveg, an access road that 
provides the main entrance to the project. On the 
west and eastern sides the water canals determine 
the borders of the project’s site. 

The location of the complex comes with several 
constraints, which greatly influenced the design. 
One of the important factors in determining the final 
configuration of the buildings was the need to avoid 
and protect the complex buildings from the noise 
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emanated from the adjacent highway and airport 
runways. The location of various components of 
the project was determined by the need to com-
ply as well with the high limits required by airport 
radars. The precise placement of all the buildings 
was chosen according to their vulnerability and 
exposure to the noise and restriction of their height. 
The less sensitive facilities, such as those for indoor 
sports or the shooting range, are placed closer to 
the highway, located partially within the six meter 
high dyke. The dyke, a natural element of the water 
canals system and the Dutch landscape became, 
through necessity, a functional and architectural 
element of the design. 

The programme of the Kmar complex requires 
a combination of several interrelated functions, 
brought together into a multifunctional complex of 
living, working and training. It accommodates 1600 
security staff, providing the security of the Schiphol 
Airport. The competition brief also underlined the 
need for the complex, when viewed from the air, to 
provide a bold architectural accent to the main en-
trance gate of the Netherlands.

The programme is composed of the following 
functions:

1. Offices and related work areas. The offices are 
arranged into several interrelated departments located 
partially in the two lower floors and two upper floors, 
connected both horizontally and vertically.

2. Dormitories. The double room units are ar-
ranged around three courtyards, accessed via 
a central entrance. Single officers rooms are arranged 
over two floors located one above the other, linked 
vertically both functionally and visually. 

3. Training school, Sport and Shooting range. This 
part of the project is situated partially within the dyke 

and is directly connected to the centrally positioned 
outdoor sports fields. 

4. Restaurant and adjacent kitchen. The dining 
hall’s central location within the complex provides 
convenient access from all parts of this project. 
Sports activities can be watched from the restaurant 
terrace which overlooks the sports fields. 

5. Logistics, Garages, etc. This part of the project 
is linked to the military parking, garage and service 
facilities. Its architectural expression is purposely un-
assuming, continuing the form and height of the dyke.

6. Energy Centre. This structure is partially im-
mersed in the dyke.

7. Parking. The parking areas are divided into two 
parts located on both sides of the complex. 

This functional programme of the complex could 
have been translated into architectural form in many 
different ways. The most common practice for military 
barracks is to place them free standing near large 
parking lots. Although this is a very common solution, 
it does not provide quality conditions. The design of 
the Kmar complex took into consideration the discom-
forting external conditions in developing an internally 
orientated campus. The buildings are positioned in 
a layered configuration so as to shield each other from 
the outside, whilst the high dyke along the highway 
provides additional protection. 

As Rafi Segal describes in his account of the 
complex, “This strategy turns the campus as a whole 
into a kind of landscape, while also acting functionally 
as a kind of city, comprising of intimate spaces and 
buildings connected within a permeable wall.”

The design process went through many stages 
until the functional needs of the complex were con-
solidated into a formal entity. Though large in scale, 
the complex could be compared to the scheme of 
a small house:
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A centrally positioned main entrance leads, on the 
right, to the offices (study room in a house) and left to 
the dormitories, (bedrooms in a house), and then to 
the sports facilities (gym in a house), and to the cen-
trally positioned restaurant (dining hall). The outdoor 
sports fields are comparable to a house’s garden with 
garages and repairs (carport in a house) at its far end.

Architecturally, the complex is reminiscent of 
a walled medieval city with one exception that in the 
Kmar project, the Wall is the City. The city inhabits the 
wall and the wall protects its open space, the place 
for people to meet.

Symbolically, the project embodies the nature 
of the democratic society, which, openness and 
freedom depend on police and military protection. 
This contradiction within a democratic society is, 
expressed in the Kmar complex through its design. 
The continuous wall of buildings protects the interior 
free space. The form of the buildings themselves 

underlines this metaphor further. Heavy, lower floors 
in concrete carry two light, upper floors in steel and 
glass alluding to the dual nature of a democratic 
society.

The military constructions are, by definition, 
durable in order to withstand any assault. On the 
other hand, their destruction is not a probability but 
rather an eminent inbuilt condition. The durability 
and the unpredicted length of military construction 
existence makes it an example of the world general 
situation. 

Permanence and temporariness are both com-
mon expressions of every human endeavour. Ar-
chitectural durability, whether in terms of years or 
centuries, depends on the strength of its message 
and its acceptance by continuous generations. 
Parthenon seems to be an example of eternal per-
manence, despite its temporary existence as ruins 
of its own greatness. 
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TRWANIE I PRZEMIJANIE WZORCÓW W ARCHITEKTURZE  
PRYWATNYCH DOMÓW REZYDENCJALNYCH – DYSKURS  
POMIĘDZY ARCHITEKTURĄ FORMALNIE LANSOWANĄ  
A ŻYCZENIAMI PRYWATNEGO UŻYTKOWNIKA

W architekturze domu mieszkalnego, budowanego przez prywatnego inwestora na koszt i życzenie użytkow-
nika, najpełniej chyba odwzorowują się życzenia i preferencje estetyczne społeczeństwa. Często architektu-
ra jest odbiciem tendencji i wzorów, które istnieją w określonym czasie i na określonym terytorium. Pytanie 
o owe wzorce jest przedmiotem niniejszego artykułu oraz przedmiotem projektu badawczego na temat pre-
ferencji estetycznych współcześnie funkcjonujących w polskim społeczeństwie.

Słowa kluczowe: architektura, dom mieszkalny rezydencjonalny, nurty architektoniczne,  
preferencje użytkownika

The deepest problem of human life flow from the 
attempt of the individual to maintain the independence 
and the individuality of the existence against the weight 
of the historical heritage and the external culture and 
technique of life… Georg Simmel [1].

Dom mieszkalny jest formą architektoniczną, 
w której chyba najpełniej odwzorowują się życzenia 
i gusty społeczeństwa. Jest odbiciem kultury i stylu 
życia, miejsca i czasu, w którym powstaje. Tzw. dom 
rezydencjalny – willa – będąc wyższą/droższą formą 
jednorodzinnego domu mieszkalnego pozwala archi-
tektowi na realizację swoich marzeń o formie dosko-
nałej, ale równocześnie w swoich zmaganiach z ar-
chitekturą nie jest całkowicie samodzielny – musi my-
śleć o spełnieniu pragnień i życzeń przyszłego użyt-
kownika. Formalnie współczesne wzorce architek-
toniczne wywodzą się z okresu modernizmu wcze-

snych lat dwudziestych ubiegłego wieku. Architektu-
ra ta nadal posiada markę dobrej jakości. Często sta-
je się inspiracją dla domów budowanych współcze-
śnie. Równocześnie powstają domy tworzone według 
kodu własnego – użytkownika – inwestora. Okres po 
modernizmie przynosi nową i coraz bardziej zróżni-
cowaną interpretację formy. Język zapisu architekto-
nicznego zmienił klasyczny kod architektury. Nowe 
tendencje tworzą nowy zapis formalny. Równocze-
śnie nawet pobieżna podróż po polskim krajobrazie 
architektonicznym ukazuje niezmienne przywiązanie 
do wzorów wyniesionych z historii oraz budzi pyta-
nie, jakie wzorce są główną inspiracją prywatnego in-
westora? Pytanie o prawdziwość a także o przyczy-
nę tego zjawiska stał się inspiracją do podjęcia ba-
dań na temat tendencji i wzorców funkcjonujących 
w polskim społeczeństwie. 
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W poszukiwaniu wzorca 
Poszukiwania wzorców współczesnej architek-

tury domów rezydencjalnych ukazały trudność jed-
noznacznego ich sformułowania. Tendencje, tren-
dy i idee przenikają się wzajemnie a przykłady 
\wyłonione z pośród obiektów zrealizowanych czę-
sto znajdują się na granicy dwóch a nawet większej 
liczby nurtów literaturowych [2]. Podjęte w tym kie-
runku studia, nie zakończyły się sukcesem – od-
stąpiono od poszukiwań, których rezultatem mo-
głaby stać się próba kolejnej/nowej klasyfikacji ty-
pologicznej formy. Prawdziwym wydaje się stwier-
dzenie (zadane dość intuicyjnie) o istnieniu dwu 
generalnych tendencji:
– domy wywodzące się z nurtu architektury histo-

rycznej,
– domy wywodzące się z zasad wczesnego moder-

nizmu.
Te dwie postawy twórcze różnią się stosun-

kiem do definiowania przestrzeni, która najpełniej 
widoczna jest w domach – wzorach. W pierwszej 
przestrzeń mieszkalna powstaje „dośrodkowo”, we 
wnętrzu zamkniętej bryły – pierwowzór Willa Roton-
da Palladia. W drugiej przestrzeń mieszkalna two-
rzona jest „odśrodkowo”- Dom z Cegły Miesa Van 
der Rohre.

Badania literaturowe wskazują na dwa dalsze 
ważne nurty:
– domy wywodzące się z poszukiwań zgodności 

z naturą, 
– domy wywodzące się z szerokiego strumienia wzo-

rów, ukształtowanych przez postmodernizm.
Wyodrębnienie domów, odpowiadających wy-

różnionym nurtom projektowym pozwoliły na wpro-
wadzenie do badan czterech wzorów. Stały się 
one podstawą badań, prowadzonych wśród przy-
szłych, potencjalnych użytkowników. Cztery ten-
dencje ukazane przez cztery różne budynki są na-
stępujące.

Nurt historyczny – kontynuacja tradycji
Willa palladiańska była wzorcem kształtowania re-

zydencji najpierw dworskiej, a następnie stała się wzo-
rem zamożnego mieszczaństwa prawie w całej Europie. 
Centralny układ wnętrza, antyczny portyk kolumnowy 
stały się wyznacznikiem zamożności i dobrej tradycji.

W polskiej architekturze historycznej, wzór ten 
posiadał lokalną interpretację materiałową i formal-
ną, a współcześnie stał się tendencją, która jakby na-
dal nie utraciła swej aktualności, posiada natomiast 
długą tradycję historycznie odnawianą. Dla powsta-
nia i trwałości tego nurtu ważna była zarówno uzy-
skana w 1920 roku niepodległość Polski oraz ówcze-
sne poszukiwania stylu narodowego, jak i ponowne, 
po drugiej wojnie światowej (1945–1980) zniewole-
nie tożsamości narodowej. Współczesne poszukiwa-
nie wzorców historycznych, w dworskiej architektu-
rze prywatnych domów mieszkalnych, pozwala dziś 
mieszkańcom skromnych mieszkań epoki socjalizmu 
na nową nobilitację.  

Patrząc na współczesne realizacje „dworu pol-
skiego”, widzimy zarówno wpływ nurtu historycz-
nego – stylu narodowego, jak i wpływ postmoder-
nizmu. Zauważony przez Ch. Jenksa podwójny kod 
[3] architektury postmodernistycznej, zredukowany 
tu został do zapożyczania elementów formy histo-
rycznej. Portyki kolumnowe, narożne wieżyczki i al-
kierze a nawet elementy obronne stają się niezbęd-
nym elementem rezydencji, są świadectwem nie tyle 
gustu ile zamożności właściciela domu. Forma bu-
dynku jest najczęściej wynikiem życzeń inwesto-
ra, których realizatorem jest architekt. Nawiązanie 
do lokalnych form historycznych stawia obiekty te 
w rzędzie tendencji tzw architektury wernakularnej, 
a także tendencji postmodernistycznej. Powszech-
ność akceptacji tzw. stylu dworkowego lub stylu na-
rodowego w architekturze polskiej jest najprawdo-
podobniej wyrazem życzeń inwestorów prywatnych 
domów mieszkalnych.
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Estetyka  młodych  współczesnych  architektów  – 
nurt modernistyczny

Willa Savoy Le Corbusiera w Poissy (1923–31) 
ustawiona na filarach wyrasta z krajobrazu i two-
rzy zamkniętą geometryczną całość. Jednak to for-
ma budynku tworzy tu kontekst miejsca. Wg Colli-
na Rowe [4] istnieje bezpośredni związek między 
obu obiektami: willą Paladia a domem Corbusie-
ra. Choć różni je ideologia, to obie postawy są tak 
samo dogmatyczne. Potrzeba oddzielenia wnętrza 
domu od zewnętrza występuje w tych obiektach 
bardzo wyraźnie poprzez ideę ogrodzenia – stwo-
rzenia przestrzeni chronionej prywatnej. Także Mies 
swoje proste, funkcjonalne domy buduje w ramach 
ogrodzenia. 

Czysta jasna forma willi Savoy, na wiele lat 
ukształtowała definicję modernizmu. Architektonicz-
na geometria obiektu ukształtowała jasną definicję 
standardów modernizmu, który postrzega archi-
tekturę nie jako zlepek dekoracji i materiałów, ale 
jako ukształtowanie funkcji o czystej, abstrakcyjnej 
formie. Architektura Corbusiera wywarła wpływ na 
twórczość wielu architektów i dała początek wielu 
nurtom estetycznym architektury. Współczesne ten-
dencje minimalistyczne w architekturze domów jed-
norodzinnych także promują formy powstałe z geo-
metrycznej prostoty, ale współgrając z naturalnym 
krajobrazem często dążą do tworzenia architektu-
ry bardziej związanej z miejscem aniżeli zoriento-
wanej na technikę (Medusa Group). Widoczne to 
jest w wielu domach Miesa. Także architekt bardzo 
nam współczesny, Tadao Ando, nawiązuje do es-
tetyki proponowanej przez Corbusiera [5], pomi-
mo, że kreuje ideę odmienną. Jego domy odwró-
ciły niejako ideę wzorca, kreując prawdziwy świat 
mieszkania, skupiony wokół dziedzińca wewnętrz-
nego. Architektura domu nawiązuje bardziej do es-
tetyki aniżeli do funkcji, pozostając wierna zasa-
dom prostoty geometrycznej. Podobne kształtowa-

ny jest świat mieszkania prezentowany w domach 
młodego polskiego architekta Roberta Konieczne-
go. Jego dom A-atrialny stał się w naszych bada-
niach typem wzorca.   

Nurt krajobrazowy – w jedności z przyrodą
Frank Lloyd Wright, choć zaliczany do grona mo-

dernistów, jak sam mówił projektował w duchu goty-
ku. Nawoływał do odnalezienia własnego stylu przez 
społeczeństwo amerykańskie – US-onian house [6]. 
Styl ten powstać miał nie tylko z potrzeb mieszkań-
ców, ale także, miał wynikać z naturalnego ukształ-
towania krajobrazu, dom i otoczenia miały tworzyć 
jedność. Dominacja linii horyzontalnej miała potę-
gować wrażenie złączenia budynku z terenem ota-
czającym (tzw. dom prerii). Stosowanie naturalnych 
materiałów było odwołaniem do tradycji japońskiej. 
Integralnym elementem architektury domów Wrigh-
ta był detal, który sprawiał, że dom z daleka zyski-
wał na atrakcyjności formy, a z bliska na atrakcyj-
ności rozwiązań materiałowych, kolorystycznych, 
jakości elementów formalnych. Sztandarowy pro-
jekt Robbie House prezentuje założenie, w którym 
wyraźna jest dominacja zasady kształtowania prze-
strzeni mieszkalnej zgodnie z jej przeznaczeniem. 
Pieter Oud, podkreślając znaczenie Wrighta w pro-
cesie niszczenia idei architektonicznego pudełka, 
mówił, że: rozrzucił bryły, dzięki czemu rozwój no-
woczesnej architektury będzie polegał na jej reduk-
cji do odpowiednich proporcji [7]. Idea podkreśla-
nia horyzontalnej linii w architekturze stale okazuje 
się skuteczna w tworzeniu domów harmonijnie kon-
testujących otoczenie. W polskiej architekturze wy-
mienić można wiele przykładów, w których architek-
toniczna forma akceptuje krajobraz, a nawet stawia 
go na pierwszym planie a zarazem doskonale bawi 
się materiałem, jak śląskie domy z pracowni Medu-
za Group czy willa w Komorowie Doroty i Wojcie-
cha Bagińskich.   
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W badaniach za dom – wzór posłużył Fallingwa-
ter House, który pomimo geometrycznej, prostoty 
formy, wydawał się najbardziej wyrazistym wzorem 
myślenia o domu, romantycznym, o domu zespolo-
nym z krajobrazem.    

Nurt postmodernizmu – dom dla odważnych 
W 1972 roku ogłoszono „śmierć” modernizmu. 

Nowy styl stał się wyrazem nostalgii za przeszło-
ścią, ale również odzwierciedleniem coraz szybszych 
przemian technicznych, nowego myślenia w sztuce, 
w literaturze i w malarstwie, rzeźbie, grafice, fotogra-
fii, kinie. Słowa Miesa less is more, zaczynają ozna-
czać less is bore. Dla Roberta Venturiego archite-
ktura jest środkiem przekazu, który wyraża się dwu 
formach: budynku o nieistotnej formie, reklama in-
formuje o jego funkcji – udekorowana buda, oraz 
budynku o funkcji dominującej nad formą – kaczka. 
Budynek staje się ikoną – geometria jego nie jest już 
związana z funkcją, na pierwsze miejsce wysuwa się 
symboliczne znaczenie budynku. Architektura niejed-
nokrotnie staje się zabawą, która jednakże wykorzy-
stuje wszystkie możliwości techniki. 

Współczesny nam Frank Gehry rozwija wiele za-
sad F. L. Wrighta, ale bardziej kojarzy się z postmo-
dernizmem i jego dążeniem do obalenia tradycyjne-
go oglądu świata. Dąży do rozczłonkowania formy, 
którą Wright scalał, różnicując materiałem. W nurcie 
tym powstało i nadal powstaje wiele obiektów, któ-
re burzą istniejący świat form architektonicznych, na-
wiązując bardziej do architektury znaczeń aniżeli do 
architektonicznej geometrii. Idea rozbicia widoczna 
w domach Franka Gehry’ego, np. dom Wintonów, 
w którym rozbicie planu na 6 brył, z których każda 
ma inną geometrie i wykończona jest innym materia-
łem oznacza liberalizację życia rodzinnego, rozpad 
tradycyjnej kultury mieszkania. W tym nurcie mieści 
się wielka różnorodność koncepcji formalnych a tak-
że, wielość współczesnych możliwości technicznych 

i technologicznych. Umieścić tam można także dom 
mieszkalny pt Dom – Ślimak, już wcześniej wymie-
nianego polskiego architekta R. Koniecznego. Za-
mieszczając dom wzorzec nazwaliśmy go – Domem 
dla Odważnych.   

Podsumowanie – wyniki badań
Badania przeprowadzono na próbce ponad 

200 osób, potencjalnych inwestorów własnego domu 
marzeń. Ankieta ukazywała cztery typy domów, czte-
ry wzory dla osób ankietowanych, ponadto zawiera-
ła pytania bardziej szczegółowe dotyczące rozwią-
zań wnętrza, koncepcji dachu, wejścia do budynku 
itp. Dla niniejszego opracowania istotne wydają się 
odpowiedzi ogólne, dotyczące formy i estetyki, czyli 
ogólnych wyobrażeń przyszłego/potencjalnego użyt-
kownika o architekturze własnego domu.

Odpowiedzi są potwierdzeniem tego, co widzimy 
wokół nas. 60% respondentów opowiedziało się za 
domem bardzo tradycyjnym, ponad 20% za domem 
krajobrazowym. Reszta podzieliła się pomiędzy nurt 
modernistyczny i postmodernistyczny lub nie miała 
określonego zdania. 

Architektura nieustannie czerpie z historii i z tra-
dycji. Jeśli nawet wydaje się, że jakiś nurt gaśnie, 
w jego miejsce zjawia się kolejny, a u jego początku 
gdzieś tli się historia.

Przegląd literatury ukazuje, że podobnie jak pierw-
szej połowie XX wieku, dziś także wielu architektów 
powraca do architektury prywatnych domów miesz-
kalnych, jako ważnego przekaźnika idei architekto-
nicznej. W poszukiwaniu domów – wzorców, widać 
wyraźne zróżnicowanie postaw, zarówno architektów 
twórców, jak i odbiorców architektury, mieszkańców. 
Wyrazem jest architektoniczna różnorodność archi-
tektury. Motywacją tej różnorodności jest zawsze kon-
tekst znaczeń, który istnieje w społeczeństwie, jakby 
powstawał poza samą architekturą. 
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The deepest problem of human life flows from the 
attempt of the individual to maintain the independence 
and the individuality of the existence against the weight 
of the historical heritage and the external culture and 
technique of life…

Georg Simmel [1]

A residential house is an architectural form where 
the society’s wishes and tastes are probably reflected to 
the highest degree. It expresses culture and lifestyle, the 
place and time of its construction. A residence – a villa, 
being a higher / more expensive form of a detached 
house, enables an architect to implement his dreams of 
a perfect form. However, he is not totally independent 
in his struggle against architecture – he has to think 
about satisfying the future user’s desires and wishes. 
Formally, contemporary architectural models originate 
from the modernism of the early 1920s. This architec-
ture still has got quality assurance. It often becomes an 

inspiration for houses built contemporarily. Houses are 
also implemented according to a user – an investor’s 
“own code”. The period after modernism brought a new 
and much more diverse interpretation of a form. The 
language of architectural record has changed the clas-
sical code of architecture. New tendencies produce new 
formal record. Even a short journey across the Polish 
architectural landscape shows unchanging attachment 
to historical models and arises a question about patterns 
which make the main inspiration for a private investor. 
The question of the truthfulness as well the cause of this 
phenomenon became an incentive for research on the 
tendencies and models functioning in the Polish society.

In search of a model
A search for the models of the contemporary archi-

tecture of residential houses showed the difficulty of 
formulating them in an unambiguous manner. Tenden-
cies, trends and ideas intermingle, while examples of 
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implemented objects frequently stand on the border 
between two or even more literary trends [2]. Studies 
in this direction were unsuccessful – a search, which 
could have resulted in an attempt to announce another 
/ new typological classification of a form, was relin-
quished. There is a true (and rather intuitive) statement 
about the existence of two general tendencies:
– houses originating from the trend of historical ar-

chitecture,
– houses originating from the principles of early mo-

dernism.
These creative approaches differ in their attitude to 

defining a space which is best visible in model houses. 
In the former, a residential space develops “centrip-
etally”, inside a closed body – the prototype of Palladio’s 
Willa Rotonda. In the latter, a residential space develops 
“centrifugally” – Mies van der Rohe’s Brick House.

Literary research indicates two further important 
trends:
– houses originating from a search for accordance 

with nature,
– houses originating from a wide stream of models 

shaped by postmodernism.
The separation of houses responding to the distin-

guished trends in design made it possible to introduce 
four models to be examined. They became the basis 
for research carried out among future, potential users. 
Four tendencies shown by four different buildings 
are as follows:

The Historical Trend – Continued Tradition
At first, the Palladian villa was a model for shaping 

an estate residence and then it became a pattern for 
the wealthy bourgeoisie across Europe. The central 
layout of an interior and an ancient column portico 
became a determinant of wealth and good tradition.

In Polish historical architecture, this model had a lo-
cal material and formal interpretation. Contemporarily, 
it has become a tendency which seems to maintain 

its currency and long, historically revived tradition. The 
independence of Poland regained in 1918, the then 
search for a national style as well as another constraint 
of the national identity after World War II (1945-1989) 
were important for the creation and durability of this 
trend. A contemporary search for historical models 
in the estate architecture of private residential houses 
facilitates new distinguishment of the inhabitants of 
the plain flats of the socialist epoch. Looking at the 
contemporary implementations of “the Polish estate 
manor”, we can notice the influence of the historical 
trend – the national style – as well as the impact of 
postmodernism. The double code [3] of postmodern 
architecture, noticed by Ch. Jencks, is limited to some 
borrowed elements of the historical form. Column por-
ticos, corner towers and even protective elements are 
becoming a necessary element of a residence, a testi-
mony to its owner’s wealth rather than taste. The form 
of a building usually results from the investor’s wishes 
whose implementer is the architect. A reference to local 
historical forms situates these objects in the ranks of the 
tendencies of so-called vernacular architecture as well 
as the postmodernist tendency. The commonness of 
accepting the so-called manor style or national style in 
Polish architecture is most probably an expression of 
the wishes of the investors of private residential houses.

The  Modernist  Trend  –  Young  Contemporary  Ar-
chitects’ Esthetics

Le Corbusier’s Villa Savoy in Poissy (1923-31), 
standing on pillars, grows from the landscape and 
creates a closed geometrical whole. However, it is the 
form of this building which creates the context of the 
place. According to Collin Rowe [4], there is a direct 
relationship between these two objects: Palladio’s 
villa and Le Corbusier’s house. Even though they are 
divided by ideology, both attitudes are equally dog-
matic. The need for separating the interior of a house 
from the outside is evident in the idea of a fence – the 
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creation of a private protected space. Mies builds his 
simple, functional houses within a fence, too.

The clear, bright form of Villa Savoy shaped the defi-
nition of modernism for long years. The architectonic 
geometry of this object shaped a clear definition of the 
standards of modernism which perceives architecture 
as the formation of a function with a clear, abstract form 
instead of a mélange of decorations and materials. Cor-
busier’s architecture influenced numerous architects’ 
creative activity and initiated many esthetical trends 
in architecture. Contemporary minimalist tendencies 
in the architecture of detached houses also promote 
forms which originate from geometrical simplicity but, 
toning in with the natural landscape, they often aim at 
creating architecture more strongly related to a place 
rather than oriented towards technology (Medusa 
Group). It can be seen in many houses designed by 
Mies. Tadao Ando – a genuinely contemporary archi-
tect – refers to the esthetics proposed by Corbusier [5] 
as well, even though he creates a different idea. His 
houses virtually reversed the idea of a model, creat-
ing the real world of a dwelling place focused around 
an internal courtyard. The architecture of a house 
refers more strongly to its esthetics than to its func-
tion, remaining faithful to the principles of geometrical 
simplicity. The world of a dwelling place presented in 
houses designed by the young Polish architect Robert 
Konieczny is shaped in a similar manner. His A-atrium 
house has become a model type in our research.

The Landscape Trend – In Unity with Nature
Even though Frank Lloyd Wright is considered as 

a modernist, he designed in the Gothic spirit (his own 
words). He postulated a search for the American so-
ciety’s own style – the US-onian house [6]. This style 
was expected to result from the citizens’ needs as well 
as from the natural relief – a house was supposed to 
form unity with its surroundings. The domination of the 
horizontal line was to intensify the impression of con-

necting a building with the surrounding area (the so-
called prairie house). The application of natural materials 
made a reference to the Japanese tradition. An integral 
element of the architecture of Wright’s houses was 
detail which increased the attractiveness of their form 
from distant views and the attractiveness of the mate-
rial, colour solutions and the quality of formal elements 
in close insights. His flagship design of Robbie House 
presents a layout with the evident domination of the 
principle of shaping a residential space in accordance 
with its intended use. Emphasizing the significance 
of Wright in the process of destroying the idea of an 
architectonic box, Pieter Oud said that he scattered bod-
ies, therefore the development of modern architecture 
will mean its reduction to suitable proportions [7]. The 
idea of accentuating the horizontal line in architecture is 
proven effective in the creation of houses harmoniously 
contesting their surroundings. In Polish architecture, 
we can mention many examples whose architectonic 
form accepts the landscape and even places in the 
foreground freely playing with a material, like the Silesian 
houses by the Medusa Group or the villa in Komorowo 
designed by Dorota and Wojciech Bagiński.

The Fallingwater House acted as a model house 
in the research. Despite its geometrical simplicity, it 
seemed to be the most expressive pattern of thinking 
about a romantic house, a house connected with the 
landscape.

The Postmodern Trend – A House for the Brave
In 1972, the death of modernism was announced. 

A new style became an expression of nostalgia for 
the past as well as a reflection of accelerating tech-
nical transformations, new thinking in art, literature, 
painting, sculpture, graphic art, photography, cinema-
tography. Mies’ words less is more are beginning to 
mean less is bore. To Robert Venturi, architecture is 
a transmitter expressed in two forms: a building with 
an insignificant form (an advertisement informs about 
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its function) – a decorated stand; a building whose 
function dominates over its form – a duck. A building 
becomes an icon – its geometry is not related to its 
function anymore, its symbolic meaning comes to 
the fore. Architecture often becomes a game which 
uses all the potential of technology.

Frank Gehry, a contemporary designer, develops 
many of F.L. Wright’s principles although he is rather 
associated with postmodernism and its aspiration to 
disprove the traditional outlook on the world. He aims 
at dismembering the form which was integrated by 
Wright’s diverse materials. This trend has produced 
numerous objects which demolish the existing world 
of architectonic forms and refer to the architecture of 
meanings rather than architectural geometry. The idea 
of disintegration visible in Frank Gehry’s houses, e.g. 
the Wintons’ house where the crush of the plan into 
six bodies, each with a different geometry and finished 
with a different material, means the liberalization of 
family life and the disintegration of the traditional 
culture of residence. This trend includes a multitude 
of formal concepts as well as contemporary technical 
and technological possibilities. We can also add the 
so-called Snail House designed by the already men-
tioned Polish architect Robert Konieczny. Including 
the model house, we called it the House for the Brave.

Summary – Research Results
The research was carried out on more than two 

hundred people – potential investors of their own 

dream house. The survey showed four model types 
of houses. Moreover, it included some detailed ques-
tions concerning the solutions of an interior, concepts 
of the roof, the entrance to a building etc. General 
answers, concerning the form and esthetics – a future/
potential user’s general ideas of the architecture of 
his/her own house, seem important for the purposes 
of this paper.

The answers confirm what we can see around us. 
Sixty per cent of the respondents opted for a very 
traditional house, whereas more than twenty per 
cent of them – a landscape house. The rest was torn 
between the modernist trend and the postmodern 
trend or had not got a specified opinion.

Architecture continuously derives inspiration from 
history and tradition. Even if it seems that a given 
trend is dying out, another one replaces it – history 
is smouldering somewhere at its beginning.

A review of literature shows that, similarly to the 
first half of the 20th century, numerous contempo-
rary architects return to the architecture of private 
residential houses as an important transmitter of 
an architectural idea. Searching for model houses, 
we can see an evident diversification of attitudes, 
both in creative architects and the recipients of 
architecture – the residents. It is expressed by the 
diversity of architecture. This diversity is always 
motivated by the context of meanings which exists 
in the society as if it was coming into being beyond 
architecture itself.
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TRWANIE I PRZEMIJANIE ARCHITEKTURY  
– STYMULACJE TWÓRCZOŚCI

Podane autorom zagadnienie Trwanie i przemijanie architektury stało się dla autora artykułu okazją do ukazania 
interpretacji tych zjawisk jako czynników stymulujących tworzenie nowej architektury. Takie pozytywne 
i aktywne ujęcie powoduje, że w odniesieniu do krajów i miejsc wyposażonych w historyczne obiekty,  
zespoły przestrzenne i miasta – kreatywne podejście do dawnej architektury, stwarza szanse na bardziej 
dojrzałe i efektowne kształtowanie współczesnego środowiska. 

Słowa kluczowe: architektura, dziedzictwo, historia, kontekst, kreacja

Wprowadzenie – genesis 
Tytułowe pojęcia, mimo iż zawierają aspekt upły-

wu czasu, niosą konotacje: raczej statyczne, podnio-
słe oraz posępne. Wywołują skojarzenia pomnikowe, 
cmentarne i zdystansowane od współczesności. Ko-
jarzą się z odkrywcami i badaczami: archeologami, 
historykami i konserwatorami oraz poszukiwaczami 
przygód. Przywodzą na myśl odsłanianie wykopalisk 
albo odkrycia w dżunglach zawierające budowle, ze-
społu urbanistyczne i miasta. Im są starsze i piękniej-
sze oraz sławne z przekazów, tym bardziej wymuszają 
muzealną powagę i traktowanie z religijną czcią [1]. 

Często są to zaiste domniemane lub pewne miej-
sca kultu: Stonehenge, Abu Simbel, Ściana Smutku 
w Jerozolimie, śródziemnomorskie relikty greckie, hel-
lenistyczne i rzymskie. Relacja architektura–czas jest  
fascynująco reprezentowana przez Angkor Wat, ople-
cioną i zakleszczoną przez las. Takie arcydzieła – 
świadkowie historii, powodują specyficzny efekt. Jak-
kolwiek trwanie i przemijanie stanowią z zasady opo-
zycję – to jednak w takich przypadkach i przemijanie, 
i trwanie są reprezentowane jednocześnie jako dwa 
zjawiska w jednym bycie, jako jedność przeciwieństw. 

Stanowią znak zatrzymania czasu, a zarazem przedsta-
wiają ekspozycję jego destrukcyjnego upływu. 

Przemijanie i sztafeta pokoleń
Przemijanie architektury ma dwa wymiary – znisz-

czenie fizyczne i zacieranie pamięci zbiorowej. Mogą 
być synergiczne – architektura przestaje istnieć, zo-
staje więc zapomniana. Inna jest sytuacja gdy dawna 
architektura istnieje nadal, ale traci znaczenie, uzna-
nie i zainteresowanie. Zostaje wyparta z pamięci np. 
wskutek zmiany preferencji gustów. Tak było z archi-
tekturą dziewiętnastowieczną i secesyjną w okresie 
dominacji Ruchu Nowoczesnego, pomimo że i se-
cesję, i Ruch Nowoczesny nazywano modernizmem. 
Ciekawym zjawiskiem jest przechowywanie w pamięci 
zbiorowej architektury, która została zniesiona z po-
wierzchni ziemi, ale przetrwała w tradycji: mówionej, 
pisanej i ikonograficznej. 

Przykładami takiego trwania bez trwania są bu-
dowle i zespoły urbanistyczne, które uległy zagładzie 
wojennej, zwłaszcza gdy zburzył je wróg. Ich pamięć 
bywa narzędziem podtrzymywania tradycji historycz-
nej i uczuć nacjonalistycznych. Odbudowa takich 
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obiektów staje się manifestacją tożsamości. Przemi-
janie architektury – i fizyczne, i mentalne – jest pre-
tekstem dla nowych przedsięwzięć. Przyczynia się 
do powiększania dorobku inwestycyjnego i do prze-
mian w kulturze. To objawia się wzrostem zaintereso-
wania zbiorowego w miarę narastania dzieł nowych. 
Jest w tym pewna analogia do cyklów natury, w tym 
także do następstwa generacji.

Trwanie, naśladownictwo, kontynuacja
Trwanie jest przeciwieństwem przemijania, ale 

wbrew swej statycznej konotacji i względnego co-
fania się w przeszłość pod wpływem upływu cza-
su, jest – podobnie jak przemijanie – stymulatorem 
twórczości. Jest pretekstem zarówno dla kreacji 
kontekstualnych – zachowawczych, jak też – po-
przez prowokowanie twórców – zachęca do twór-
czości innowacyjnej, rewolucyjnej a nawet bluź-
nierczej. Trwająca architektura przeszłości stanowi 
dla tradycjonalistów widoczne wzorce dla projek-
towania imitacji oraz przetworzeń o różnym stop-
niu dosłowności lub swobodniejszej kontynuacji 
pierwowzoru. 

Trwałość architektury, podobnie jak przemijanie 
może mieć charakter realny lub umowny. Ta druga 
sytuacja występuje, gdy obiekt nie istnieje, ale są 
jego wiarygodne obrazy pozwalające na wykreowa-
nie kolektywnego poczucia identyfikacji i utożsamie-
nia. Przemijanie i trwanie spotykają się w ikonie doku-
mentującej utracony zabytek lub w innym wiarygod-
nym przekazie, pozwalając na poszukiwanie inspi-
racji do nowych działań. W tej mierze oczywiste jest 
postępowanie o charakterze konserwatorskim, uzu-
pełniającym, ochronnym i opiekuńczym oraz kontek-
stualnym i kontynuacyjnym. 

Metamorfozy, wpływy i sprzeciw
Ilustracją przedstawionej teorii może być odpo-

wiednia empiria. Trwanie i przemijanie architektu-

ry prezentuje się w historycznych, chronologicznie 
ujętych przemianach tendencji estetycznych, stylów 
i mód artystycznych. Monumentalne ujęcie tego za-
gadnienia opracował H. Wölfflin [2]. Nakreślił mo-
delową sinusoidę odzwierciedlającą przemiany sty-
listyczne architektury. Ukazał, że w kolejna epoka 
stylowa zaprzecza swojej poprzedniczce, po czym 
sama zostaje kontestowana przez swą następczy-
nię. Wspólnym mianownikiem tych przemian i kryte-
rium rozbieżności jest kwestia irracjonalizmu i racjo-
nalizmu w podejściu do idei i do architektury. Prze-
mijanie ar chitektury odbywa się poprzez występowa-
nie na przemian stylów o dominujących tendencjach 
irracjonalnych i racjonalnych 

Na autorskiej ilustracji uwspółcześniony i uprosz-
czony graficznie zygzak ukazuje 14 epok. Uwidocz-
niono postępujące skracanie się czasokresów trwania 
kolejnych stylów, będących kontrapunktem poprzed-
nich i następnych. 1–P. Prahistoria, 2–K1. Antyk kla-
syczny, gł. grecki, 3–H. Hellenizm. 4–RZ. Rzym. 5–B. 
Bizantynizm. 6–RO. Romanizm. 7–G. Gotyk. 8–RE. 
Renesans. 9–B. Barok. 10–K2. Neoklasycyzm. 11–E. 
Eklektzm. Neo-historyzmy. 12–MM. Ruch Nowocze-
sny, modernizm. 13–PD. Postmodernizm i dekonstruk-
tywizm. 14–M. Minimalizm. Przedstawiono też cztery 
wybrane obiekty ABCD. W górnym rzędzie umiesz-
czono przykłady o dominujących tendencjach irracjo-
nalnych; w dolnym rzędzie przykłady o dominujących 
tendencjach racjonalnych. W lewym pionie – przykła-
dy tendencji tradycyjnych; w prawym pionie – przy-
kłady tendencji współczesnych. A – barok. Wersal. 
Pałac i ogród. Proj. Jules H.-Mansart, André Le Nôtre 
i in. (fot. aut.) B – klasycyzm (w wersji współczesnej). 
Lizbona. Gmach Międzynarodowej Wystawy Expo 
1998. Proj. Álvaro Siza Vieira. Fot. aut. C – dekon-
struktywizm. Bilbao. Muzeum Guggenheima. Proj. 
Frank O. Gehry. (fot. M. Gyurkovich), D – minimalizm. 
Madryt centrum. Budynek korporacyjny. Proj. A-cero 
Equipo Madrid. (fot. aut). 
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Wykres – przemijanie architektury i skracanie się okresów trwania stylów, na przemian o dominujących tendencjach irracjonalnych (1–13) 
i racjonalnych (2–14). A – barok. Wersal, pałac o ogród (fot. W. Kosiński) B – klasycyzm. Lizbona, pawilon Expo (fot. W. Kosiński)  
C – dekonstruktywizm. Bilbao, Muz. Guggenheima, (fot. M. Gyurkovich) D – minimalizm. Madryt, budynek korporacyjny (fot. W. Kosiński) 
Objaśnienia w tekście
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Oprócz całościowej historiozofii przemijania archi-
tektury, można wskazać ciekawe indywidualne przy-
kłady relacji estetyk z różnych epok. Charakterystycz-
ny jest przebieg czasowy istotnych stylów. Po epoce 
pionierskiej, następuje okres dojrzałości cechu jący 
się najwyższym ładem i harmonijnością, nadcho-
dzi schyłek, często dekadencki, cechujący się ma-
nierycznością i rozpadem formy [3]. Po klasycznym 
okresie greckim, nastąpił w okresie Aleksandryjskim 
– hellenizm, otwarty na Wschód, nastąpiło rozluźnie-
nie wartości obyczajowych i religijnych oraz baroki-
zacja klasycyzmu [4]. W średniowieczu, po zgrzeb-
nej romańszczyźnie, wyrafinowanym wykwitem jest 
gotyk. Po gotyku czystym którego szczytem są ka-
tedry francuskie, rozwija się gotyk płomienisty, skle-
pienia wachlarzowe, palmowe i kryształowe, zwłasz-
cza w Anglii. Renesans przechodzi w (nomen omen) 
ma nieryzm; barok w rokoko, czysty Oświeceniowy 
klasycyzm w XIX-wieczny mętny eklektyzm i pseu-
do-historyzmy, a modernizm w postmodernizm.

W niektórych epokach następowalo wzorowanie 
się na przeszłości, samplowanie, jakby wyjmowa-
nie zakurzonej książki z księgozbioru; nowe życie 
wyimków z dawnej epoki, trwanie minionej estetyki 
w nowej. Przykładem może być w renesansie Rzym-
skość Florentyńczyków którzy budowali swój styl na 
naukach z odnalezionego dzieła Witruwiusza, dzię-
ki czemu spojrzeli nowym okiem na Panteon i inne 
wzorce antyczne. Ciekawa jest Grecja Schinkla i in-
nych XIX-wiecznych architektów niemieckich nawią-
zujących do antyku. Ch. Jencks w początkach pro-
mowania postmodernizmu przekonywał, że idealnym 
dla niego wzorcem winna być secesja, ale nie uzy-
skując poparcia, zaniechał tego zamiaru. Ekspery-
mentem jest niemiecka szkoła Erinnerungs Architek-
tur (Architektura Pamięci), wykreowana dla odbudowy 
monarszych zamków w Berlinie i w Poczdamie – od-
tworzenie fasad, a nowoczesne wnętrza. Sporna jest 
kontynuacja architektury historycznej i stylu narodo-

wego oraz architektury regionalnej. Spór jest rozpięty 
pomiędzy zapotrzebowaniem na repliki domów wiej-
skich i rezydencjonalnych dla tradycjonalistów a ra-
dykalnymi poglądami – kultury ludowej już nie będzie.

Współczesność – precz z kontekstem, ad hoc, de-
konstruktywizm, minimalizm

Hasło: Fuck the context jako probierz wielkości 
architekta [5] zrobiło furorę. Lekceważenie kontek-
stu może wynikać z niskiej oceny kontekstu przez 
projektanta, albo z powodu jego ambicji innowacyj-
nych [6] lub synergicznie z obydwu powodów. Taka 
postawa urasta do poważnie traktowanego dogma-
tu, wobec erupcji indywidualizmu architektów. Igno-
rowanie kontekstu jest też cechą inwestycji ubogich. 
Obok brokatowych popisów celebrytów, narasta ten-
dencja aby tworzyć obiekty efemeryczne, turpistycz-
ne, pozbawione warstwy kulturowej, przewidziane na 
krótki czas opłacalności i do rychłej rozbiórki.

Sinusoida przemian wyznaczająca trwanie i prze-
mijanie architektury, zagęszcza się sukcesywnie. Sty-
le pierwotne i antyczne trwały przez wiele stuleci. Śre-
dniowiecze i wczesna nowożytność skróciły cykl do 
około 2 wieków, a od rewolucji przemysłowej style 
skurczyły czas trwania do około stulecia. Ruch No-
woczesny nie przetrwał wieku, a od czasu jego kon-
testacji i kolejnych przemian sinusoida skróciła i za-
gęściła swoje fazy, dochodząc dziś praktycznie do 
zera. Nowość w architekturze powstaje wciąż jako 
efekt znużenia widza odbiorem form już istniejących. 
Ten proces następuje dziś coraz szybciej [7].

W XXI wieku, po raz pierwszy w tak znacznym 
stopniu, istnieją obok siebie skrajnie przeciwne nur-
ty. Sytuacja przypomina Gombrowiczowski opis bo-
hatera Transatlantyku który miał nos krótki długi. Pa-
radygmaty totalnej wolności, liberalizmu, tolerancji 
i pluralizmu, wsparte możliwościami technicznymi 
oraz bezprecedensowymi funduszami, powodują nie-
bywałe ambicje inwestorów i władz. Mniej dziś zna-
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czą kierunki artystyczne, liczy się oryginalność twór-
ców. Gdyby jednak poszukać dominujących nurtów, 
to ukażą się dwa skrajne przeciwieństwa: opera buf-
fo versus opera seria, czyli – architektura w pióropu-
szu versus architektura minimum [8].

Na ilustracyjnym diagramie pióropusz dekonstruk-
tywizmu, proklamowanego w MOMA w 1988 roku, sy-
tuuje się jako przykład tendencji irracjonalistycznej 
(13). Zwłaszcza w odniesieniu do architektury miej-
skiej stanowi często prowokację, woltę na wzór Ru-
chu Nowoczesnego, ale już ponad funkcjonalizmem 
Architektura wyzbywa się służalczości… Budowlę po-
dziwia się, opisuje, wreszcie pielgrzymuje do niej, ku 
chwale miasta, twórcy i architektury. Przykłady Bilbao, 
Grazu, Gronningen – nie są odosobnione [9]. Obja-
wem irracjonalizmu jest również wyścig wieżowców 
– pod względem wysokości oraz w aspekcie umiesz-
czania jak najbliżej serca historycznych miast. Wieżo-
wiec Swiss Re projektu Fostera, jako ikona Londynu, 
przyćmił wieżę Big Ben’a. Wieżowiec Torre Akbar pro-
jektu Nouvel’a jest częściej przedstawiany jako sym-
bol Barcelony niż Sagrada Familia.

Po przeciwnej stronie diagramu oznaczającej prze-
słanki racjonalne, znajduje się minimalizm (14). W tym 
miejscu sinusoida przyjęła kształt linii pionowej. Mi-
nimalizm jest bowiem rówieśnikiem dekonstruktywi-
zmu; jego geneza to również lata 80. XX wieku. Dla 
wyważonej oceny tej dwuwartościowej sytuacji, po-
zostaje odróżnić quickly passing fashion (szybko mi-
jającą modę) od wysokich wartości – ładu, powagi, 
trwania i eleganckiego przemijania z perspektywą 
wpływania na architekturę przyszłych epok. Minima-
lizm sytuuje się w warstwie i w rodzinie ponadczaso-
wych stylów klasycznych i racjonalistycznych, które 
istniały od Peryklesa, poprzez pragmatyzm Rzymu, 
powagę romańszczyzny, humanizm renesansu, przej-
rzystość Oświeceniowego klasycyzmu – i last but not 
least – wczesnego Ruchu Nowoczesnego. Stymula-
torami minimalizmu w są egipskie piramidy, cyster-
si, shakersi, architektura zen, japońska lapidarność 
białych ścian i modułu maty tatami. To szlachetne 
pochodzenie odzwierciedla się dziś w równie szla-
chetnej, w pełni nowoczesnej architekturze, stojącej 
ponad czasem i modą, mającą szansę na trwałość.
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DURATION AND PASSING OF ARCHITECTURE  
– STIMULATING CREATIVITY

The subject given to authors Duration and passing of architecture, gave to the author of the paper hereby, 
a chance to interpret those phenomena as factors stimulating creation a new architecture. Such a positive 
and active interpretation, results in countries reach with historical buildings, ensembles and cities – that 
a creative approach towards an ancient architecture, gives opportunities towards mature and successful 
shaping a contemporary environment.

Keywords: architecture, heritage, history, context, creation 

Introduction – genesis
Even though the title notions include the aspect 

of the flow of time, they carry rather static, high and 
funereal connotations. They call up associations with 
monuments or cemeteries and distance themselves 
from the present day. They are also associated with 
explorers and researchers: archeologists, historians, 
restorers and adventurers. They bring back memories 
of excavations or discoveries in the jungle including 
edifices, urban complexes, towns and cities. The 
older, more beautiful and more-known they are, the 
more strongly they impose museum seriousness and 
utmost religious respect [1].

They are often alleged or genuine places of cult: 
Stonehenge, Abu Simbel, the Wailing Wall in Jeru-
salem, Mediterranean Greek, Hellenistic and Roman 
relics. The architecture-time relation is presented in 
a fascinating manner by Angkor Wat, entwined and 
jammed by the forest. Such masterpieces – witnesses 
of history – produce a peculiar effect. Although durabil-
ity and fleetingness stand opposite each other, in such 
cases both fleetingness and durability are represented 

simultaneously as two phenomena in one being, as the 
unity of contradictions. They make a sign of stopping 
time as well as expose its destructive impact.

Fleetingness and the relay race of generations
The fleetingness of architecture has got two 

dimensions – physical destruction and the decline 
of collective memory. They may be synergic – archi-
tecture ceases to exist, so it is forgotten. Sometimes 
old architecture still exists but it loses significance, 
acknowledgement and interest. It is removed from 
memory, e.g. as a result of a change in the prefer-
ence of tastes. It happened so to the 19th-century 
and Art Nouveau architecture when the Modern 
Movement dominated although both Art Nouveau 
and the Modern Movement were called modernism. 
An interesting phenomenon is keeping architecture 
– which vanished from the face of the earth but was 
preserved in oral, written and iconographical tradi-
tion – in collective memory.

Such duration without duration can be exemplified 
by edifices and urban complexes which were de-
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stroyed by a war, especially those demolished by an 
enemy. Their memory could be a tool for maintaining 
historical tradition and nationalistic feelings. Rebuild-
ing such objects becomes a manifestation of identity. 
The physical and mental fleetingness of architecture 
is a pretext for new enterprises. It contributes to an 
increase in investing achievements and to transforma-
tions in culture. It is manifested by rising collective 
interest proportional to the growth of new works. It 
includes a peculiar analogy to the cycles of nature, 
including the succession of generations.

Duration, imitation, continuation
Duration is the contradiction of fleetingness but – in 

defiance of its static connotation and relative backward 
movement into the past under the influence of flowing 
time – it is, similarly to fleetingness, a stimulator of cre-
ative activity. It is a pretext for contextual, preservative 
creations and, by provoking authors, it encourages 
innovative, revolutionary or even blasphemous cre-
ation. For traditionalists, the persisting architecture of 
the past makes visible models for designing imitations 
and transformations with various degrees of literalness 
or a freer continuation of a prototype.

The durability of architecture, just like its fleeting-
ness, may be of real or conventional character. The 
latter situation happens when an object does not exist 
but its credible images make it possible to create the 
collective feeling of identification and identity. Fleet-
ingness and durability meet in an icon documenting 
a lost monument or, in another credible message, 
allowing a search for inspiration for new activities. In 
this measure, conduct of restorative, complementary 
and protective as well as contextual and continual 
character is self-explanatory.

Metamorphoses, impacts and objections
The presented theory can be exemplified empiri-

cally. The durability and fleetingness of architecture is 

presented in the historical, chronologically depicted 
transformations of esthetical tendencies, artistic styles 
and fashions. A monumental depiction of this issue was 
prepared by H. Wöfflin [2]. He outlined a model sinusoid 
reflecting the stylistic transformations of architecture. 
He showed that a new stylistic epoch contradicts its 
predecessor and then it is contested by its descendant. 
The common denominator of these transformations and 
the criterion of divergence is the question of irrational-
ism and rationalism in an approach to an idea and to 
architecture. The fleetingness of architecture is related 
to the changing appearance of styles with dominating 
irrational and rational tendencies.

The modernized and graphically simplified zigzag 
in the authorial illustration shows fourteen epochs. It 
accentuates the increasingly shortened duration of 
individual styles being a counterpoint for those before 
them and those after. 1–P. Prehistory, 2–K1. Classi-
cal, mainly Greek, antiquity, 3–H. Hellenism, 4–RZ. 
Rome, 5–B. Byzantinism, 6–RO. Romanism, 7–G. 
Gothic, 8–RE. Renaissance, 9–B. Baroque, 10–K2. 
Neoclassicism, 11–E. Eclecticism. Neo-historicisms, 
12–MM. Modern Movement, 13–PD. Postmodern-
ism and deconstructionism, 14–M. Minimalism. Four 
selected objects ABCD are also presented. The top 
row includes examples with dominating irrational ten-
dencies; the bottom row – examples with dominating 
rational tendencies; the left perpendicular – examples 
of traditional tendencies; the right perpendicular – ex-
amples of contemporary tendencies. A – Baroque. The 
Versailles. The palace and the garden. Designed by 
Jules H.-Mansart, André e Nôtre et al. Photo by author. 
B – classicism (in a contemporary version). Lisbon. The 
edifice of International Expo 1998. Designed by Álvaro 
Siza Vieira (photo by author) C – deconstructionism. 
Bilbao. The Guggenheim Museum. Designed by Frank 
O. Gehry (photo by M. Gyurkovich) D – minimalism. 
The centre of Madrid. A corporative building. Designed 
by A-cero Equipo Madrid (photo by author).
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Diagram – the fleetingness of architecture and the shortening duration of styles with alternatively dominating irrational (1–13) and rational (2–14) 
tendencies. A – Baroque. The Versailles, the palace and the garden (photo by W. Kosiński) B – classicism. Lisbon, Expo pavilion (photo 
by W. Kosiński) C – deconstructionism. Bilbao, the Guggenheim Museum (photo by M. Gyurkovich) D – minimalism. Madrid, a corporative 
building,  (photo by W. Kosiński) Commentaries in the paper
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Apart from the holistic philosophy of the history 
of the fleetingness of architecture, we can indicate 
some interesting individual examples of the between 
esthetics from various epochs. The temporal course 
of significant styles is characteristic. After the pioneer-
ing phase comes the maturity period, characterized 
by the highest order and harmony, followed by the 
decadent period characterized by mannerism and the 
disintegration of form [3]. After the classical Greek 
period, it was time for Hellenism in the Alexandrine 
period – openness to the East, lower moral and reli-
gious values, the baroquization of classicism [4]. In 
the Middle Ages, after the coarse Romanism, Gothic 
makes sophisticated efflorescence. After the pure 
Gothic, whose highlights are the French cathedrals, 
the flaming Gothic develops with fan, palm and crystal 
vaults, especially in England. The Renaissance turns 
into (nomen omen) mannerism, Baroque – into Ro-
coco, pure Enlightenment classicism – into the 19th-
century dubious eclecticism and pseudo-historicisms, 
modernism – into postmodernism.

Some epochs were modelled after the past, 
sampled, as if a dusty book was taken out of a col-
lection – a new life of excerpts from an old epoch, 
the duration of bygone esthetics in its new embodi-
ment. In the Renaissance, it may be exemplified by 
the Romanism of the Florentines who built their style 
on the teachings from a found work by Vitruvius, that 
is why they could have a fresh look at the Pantheon 
and other ancient models. The Greece of Schinkel 
and other 19th-century German architects referring to 
antiquity is interesting. At the beginning of the promo-
tion of postmodernism, Ch. Jencks said that its ideal 
model should be Art Nouveau but – not winning any 
support – he gave this intention up. The experimental 
German school Erinnerungs Architektur (The Architec-
ture of Memory) was created for rebuilding monarchial 
castles in Berlin and Potsdam – the reconstruction of 
their facades with modern interiors. The continuation 

of historical architecture and the national style as well 
as regional architecture is disputable. This dispute 
stretches between the demand for replicas of country 
and residential houses for traditionalists and radical 
opinions – no more folk culture.

Contemporariness  –  down  with  the  context,  ad 
hoc, deconstructionism, minimalism

The slogan: Fuck the context made a hit as the 
touchstone of an architect’s greatness [5]. Disrespect-
ing the context may result from a designer’s low 
assessment of this feature, from his innovative ambi-
tions [6] or synergistically from both. Such an attitude 
assumes the proportions of a seriously treated dogma 
in the face of an eruption of architects’ individualism. 
Ignoring the context is a feature of poor investments, 
too. Besides the archistars’ brocaded displays, there 
is a growing tendency to create ephemeral, turpist 
objects deprived of a cultural layer, planned for a short 
time of profitability and soon-to-happen demolition.

The sinusoid of transformations marking the durabil-
ity and fleetingness of architecture condenses succes-
sively. Primal and ancient styles lasted for centuries. The 
Middle Ages and early modernity shortened this cycle 
to about two centuries, the Industrial Revolution – to 
around one hundred years. The Modern Movement did 
not even last that long. After contestation and further 
transformations, the sinusoid shortened and condensed 
its phases. These days, it is reaching the zero level. 
Novelty in architecture is still the effect of a spectator’s 
fatigue caused by the reception of the existing forms. 
Today, this process is getting faster and faster [7].

In the 21st century, for the first time to such a con-
siderable degree, extremely opposite trends exist. 
This situation resembles Gombrowicz’s description 
of the protagonist of Transatlantyk who had a short 
long nose. The paradigms of total freedom, liberalism, 
tolerance and pluralism, supported by technological 
possibilities and unprecedented funds, spur over-
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weening ambitions in the authorities and investors. 
Artistic trends mean less today – what really counts is 
the creators’ originality. If we search for some domi-
nating trends, however, two extreme contradictions 
will appear: opera buffo versus opera seria – plumed 
architecture versus minimum architecture [8].

In the illustrative diagram, the plume of decon-
structionism, proclaimed at the MOMA in 1988, is 
situated as an example of an irrational tendency (13). 
Especially with reference to urban architecture, it often 
makes a provocation, a volt after the fashion of the 
Modern Movement but beyond functionalism. Archi-
tecture overcomes servility… An edifice is admired, 
described, praised by pilgrims, to the glory of the city, 
its creator and architecture. The examples of Bilbao, 
Graz, Gronningen are not exceptional [9]. Another 
symptom of irrationalism is the high-riser race, also in 
the aspect of locating them as close to the historical 
hearts of the cities as possible. Foster’s Swiss Re, as 
an icon of London, outshone the tower of Big Ben. 
Nouvel’s Torre Akbar is presented as a symbol of 
Barcelona more often than Sagrada Familia.

Minimalism is on the opposite side of the dia-
gram marking rational premises (14). In this place, 
the sinusoid assumes the shape of a vertical line. 
Minimalism is a contemporary of deconstructionism: it 
dates from the 1980s, too. For a balanced evaluation 
of this two-value situation, let us distinguish a quickly 
passing fashion from high values – order, serious-
ness, durability and elegant fleetingness with the 
perspective of influencing the architecture of future 
epochs. Minimalism is situated in the layer and family 
of timeless classical and rational styles which existed 
in the days of Pericles, through the pragmatism of 
Rome, the seriousness of Romanism, the human-
ism of the Renaissance, the clarity of Enlightenment 
classicism and – last but not least – the early Modern 
Movement. The stimulators of minimalism are the 
Egyptian pyramids, the Cistercians, the Shakers, zen 
architecture, the Japanese conciseness of white walls 
and the module of the tatami mat. These days, this 
noble origin is reflected in equally noble, fully modern 
architecture which exists beyond time and fashion 
and receives a chance of durability.
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ARCHITEKTURA I PRZEMIJANIE

Przemijanie architektury jest oczywiste jak każdej rzeczy materialnej. Zużywają się one fizycznie i moralnie: 
wtedy skazane są na unicestwienie. Możliwe są także powroty; wtedy architektura uzyskuje statut zabytku 
historycznego w kategorii dzieła sztuki lub obiektu dawnej techniki. 

Słowa kluczowe: zużycie fizyczne, zużycie moralne

Znużenie i nowość 
Dzieje sztuki są historią poszukiwań nowości. Wy-

znaczają je przełomy tworzące style, kierunki, manie-
ry. Wśród nich, a niekiedy poza nimi, jest także miej-
sce dla twórczości jednostek wybitnych, których dzia-
łalność nie mieści się w głównych nurtach. Z cza-
sem, łagodne przemiany sztuk zastąpiła epidemia 
oryginalności, która wybuchła ze szczególną mocą 
w końcu ubiegłego stulecia, i trwa do dziś. Rzeczy 
nowe powodują, że istniejące wcześniej przedmioty 
sztuki giną, popadają w zapomnienie, lub stają się 
obojętne. Być może powodem powstawania nowo-
ści jest – znudzenie. John Barth przyczynę narodzin 
nowej literatury wywodzi ze stanu wyczerpania po-
przedniczki. Adolf Göller w swojej teorii z 1887 roku 
twierdzi, że znużenie jest powodem zmiany stylów 
w architekturze [1]. Znużony może być odbiorca, 
ale to raczej niecierpliwość znudzonego artysty jest 
tu motorem napędowym. Czasy kiedy twórca dosko-
nalił swój warsztat całe życie należą do przeszłości. 
Nikogo dziś nie dziwi, że współczesny artysta zmie-
nia swą postawę twórczą wielokrotnie w ciągu swo-
jej drogi do doskonałości czy dokładniej – drogi po-
szukiwania oryginalności.

Publiczność nie oczekuje już kolejnego dzieła, wi-
dzowie domagają się nowej demonstracji artystycz-

nej. Liczy się jedynie oryginalność na zatłoczonym 
artystycznym targowisku; sztuka, bardziej niż kiedy-
kolwiek, stała się towarem. Propagowana przez środ-
ki masowego przekazu, pokazywana w niespotyka-
nej przedtem ilości galerii, omawiana przez kryty-
ków w pismach artystycznych i specjalistów od ryn-
ku sztuki – jak nigdy wcześniej – wspomagana jest 
przez manifesty, ideologie, idee. Obserwować można 
zjawisko szybko następujących po sobie przemian, 
by uniknąć określenia: zjawisko szybkiego rozwoju. 
Nasuwa się refleksja niemożliwa do zweryfikowania: 
czy zawsze kolejne sztuki, następne dokonania twór-
ców są rozwinięciem właściwych impulsów, czy kon-
tynuują błąd ewolucji.

Przemiany, o których mowa, nie dokonywały się 
nigdy równocześnie, ani tym bardziej równomiernie, 
w różnych gałęziach sztuk.

Specyfika architektury
Najbardziej oporna na przyjmowanie nowości pozo-

staje architektura. Przyczyny, jak się wydaje, leżą w jej 
odmiennościach. Architektura jest rzeczą kosztowną. 
Każde działanie artystyczne wymaga nakładów finan-
sowych, ale wiele z nich można prowadzić na własne 
ryzyko: w pracowni rzeźbiarza, w atelier malarza, za 
biurkiem pisarza lub w studiu kompozytora. Nikt na-
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tomiast nie tworzy architektury, nawet w postaci jej in-
tencjonalnej formy – projektu, do tzw. szuflady. Czasy 
i przypadki utopijnych wizji pomników projektowanych 
przez francuskich klasycystów należą do przeszłości, 
i nie zaprzeczają regule. Architekturę robi się wyłącz-
nie na konkretne zamówienie bardzo konkretnego zle-
ceniodawcy. Musi więc spełniać wymagania zamawia-
jącego projekt, zaspokajać jego oczekiwania dotyczą-
ce potrzeb użytkowych i estetycznych oraz odpowia-
dać warunkom finansowym. Według typologii Petera 
Eisenmana architekturę uprawia się z nastawienia ko-
mercyjnego, zawodowego, estetycznego i ideologicz-
nego. Niezależnie od podejścia architekta do swojej 
profesji rola zleceniodawcy, inwestora, słowem zama-
wiającego projekt, w architekturze zawsze była zna-
cząca, lecz w historycznej perspektywie uległa prze-
mianom. W przeszłości bywał nim mecenas – osoba 
obdarzona przez los lub własną zapobiegliwość ma-
jętnością ale, co tu jest istotne, posiadająca określo-
ny, nierzadko wybitny, smak artystyczny, a spełnienie 
jego wymagań estetycznych stanowiło podstawowe 
zadanie najętego twórcy. Z biegiem czasu mecenas 
został zastąpiony przez sponsora – osobę lub znacz-
nie częściej, organizację lub instytucję, dla których 
sprawy artystyczne są drugorzędne, a najczęściej nie 
mają wcale znaczenia. Znacznie ważniejsza jest uży-
teczność, ale najważniejsze pozostają sprawy finan-
sowe. Odbiór estetyczny przejmuje widz anonimowy, 
masowy. Architektura staje się rodzajem środka ma-
sowego przekazu.

W tym miejscu nasuwają się wątpliwości. By ar-
chitektura mogła być akceptowana, musi posługi-
wać się kodami zrozumiałymi dla odbiorcy, komuni-
kującymi mu rzeczy dla niego rozpoznawalne. Musi 
więc powielać, lub zrozumiale transponować elemen-
ty języka opartego na rozwiązaniach już istniejących, 
z którymi widz jest obyty, i do których jest przyzwy-
czajony. W przeciwnym wypadku grozi to niezrozu-
mieniem dzieła i w konsekwencji jego odrzuceniem. 

Z drugiej strony jeżeli architektura jest twórczością, 
to jak wyraża to Umberto Eco: ... przyczynia się rów-
nież do informowania, do burzenia systemów ocze-
kiwań retorycznych i ideologicznych, (...) architektura 
powinna abstrahować od własnych kodów [2].

Ułomność rzeczy użytecznych
Architektura jest najmniej bezinteresowną ze 

sztuk; pomijając tzw. sztukę użytkową, ongiś zwaną 
rzemiosłem artystycznym, dziś zdominowaną przez 
produkcję przemysłową, i w związku z tym, nazywa-
ną w swej sferze projektowej – wzornictwem przemy-
słowym. Ryzykując podejście analityczne, można by 
rzec, że architektura składa się z dwóch warstw: uży-
teczności i uformowania przestrzennego, albo uży-
wając określeń z innego języka, jej funkcje prymar-
ne (użyteczność) wyrażone są przez funkcje sekun-
darne (formę). Czyli rzecz dotyczy funkcji i formy [3].

Architektura należy więc do zbioru rzeczy uży-
tecznych. Jak każdy użyteczny przedmiot zużywa 
się. Owo zużywanie odbywa się jednak również na 
wspomnianych dwóch płaszczyznach: dotyczy samej 
przydatności oraz wartości estetycznych.

Zużycie fizyczne rzeczy jest tak oczywiste, że 
przyjmujemy je jako proces naturalny; im rzecz uży-
teczna jest prostsza, bardziej wyspecjalizowana funk-
cjonalnie, postępuje on wolniej, ale zawsze jest dra-
matycznie nieuchronny. Odrzucanie rzeczy użytkowej 
jest zawsze bardziej radykalne i nieodwracalne niż od-
rzucanie przedmiotów dających przyjemność. Wyzby-
wanie się starych narzędzi dokonywane było z taką 
gruntownością, że nic mam praktycznie nie pozosta-
ło ze sprzętów ubiegłych epok (…) [4].

Jeżeli przedmiot użytkowy wykonany jest po to, 
by dostarczał również wrażeń emocjonalnych, jego 
trwanie związane jest zarówno z funkcją podstawo-
wą, jak i warstwą estetyczną. Zużycie i trwanie tych 
warstw następuje nierównomiernie. George Kubler 
twierdzi, że symboliczna struktura istnienia zmienia 
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się dużo wolniej niż wymagania użyteczności. Przy-
kład samochodu przeczy tej tezie. Samochód – rzecz 
o niezaprzeczalnej użyteczności i równocześnie o wa-
lorach estetycznych, nierzadko ważniejszych dla po-
siadacza pojazdu, w dobie, kiedy to prawa rynku wy-
muszają podobną jakość w obrębie określonej klasy 
wyrobu. „Symboliczna struktura istnienia”, by posłu-
żyć się językiem Kublera, linia samochodu, jego for-
ma, zużywają się znacznie szybciej niż jego wartości 
użytkowe. Producent dostarcza nowy model karose-
rii dla nabywcy, który pozbywa się niemodnego sa-
mochodu, mimo że auto może długo jeszcze pełnić 
swoje funkcje użytkowe. Zużycie fizyczne przedmio-
tu jest jednak nieuchronne i w ostateczności oznacza 
kres jego życia. Potem, jeśli rzecz na to zasługuje, 
może być eksponatem w muzeum sztuki lub techniki. 
Teza Kublera może być jednak słuszna, jeżeli dotyczy 
dłuższych przedziałów czasowych, jeśli uwzględnimy 
nawroty życia użytkowego przedmiotu estetycznego 
i może odnosić się do prawdziwych dzieł sztuki. An-
dré Malraux opowiada historię pochówku romańskich 
madonn we Francji, obrządku dokonanego z chwilą 
nadejścia kolejnej mody, gotyckiej, kiedy to kultowe 
rzeźby poprzedniej epoki straciły swą moc; odnale-
zione w końcu ubiegłego stulecia pozwalają podzi-
wiać się w innej sytuacji estetycznej.

Natura architektury sprawia, że okresy zużywa-
nia fizycznego i moralnego, w porównaniu z innymi 
rzeczami użytkowymi, są znacznie dłuższe, nierów-
nomierne, a proces ów bywa zaskakujący. Użytecz-
ność fizyczna może być przedłużana poprzez zmia-
nę, uzupełnianie, adaptację i przebudowę tych struk-
tur rzeczy, które są na to podatne. Celem takich dzia-
łań jest lepsze dostosowanie do zmieniających się 
wymagań w ramach tej samej funkcji bądź – co jest 
charakterystyczne dla rzeczy budowanych – zmiana 
funkcji użytkowej. 

Można zaobserwować kilka wariantów przemian 
struktur użytkowych i symbolicznych architektury, 

związanych z ich zużywaniem się. Oto kilka przy-
kładów.

– Struktura fizyczna została zużyta: użyteczność 
jest zmodyfikowana (dostosowana do nowych potrzeb) 
– struktura symboliczna pozostaje pełnowartościowa: 
trwa; np. dostosowanie kamienic, domów mieszkal-
nych w historycznych miastach, do współczesnych 
wymagań, konserwacja i rewaloryzacja architektury.

– Struktura fizyczna uległa zużyciu: użyteczność 
jest zastąpiona nowym typem – warstwa symbolicz-
na nie zużyta: zostaje zmieniona nieznacznie, pozo-
staje niejasna w nowej sytuacji użytkowania obiek-
tu; np. przebudowa starej fabryki na cele mieszka-
niowe, atelier lub na teatr.

– Struktura fizyczna jest w dobrym stanie: uży-
teczność jest zastąpiona nowym typem – struktura 
symboliczna pozostaje: wydaje się być niedopaso-
wana w nowej sytuacji; np. zmiana użytkowania ko-
ścioła na salę kinową.

– Struktura fizyczna nienaruszona: użyteczność 
pierwotna zostaje zredukowana – warstwa symbo-
liczna pozostaje nietknięta: jej nienaruszalność jest 
pieczołowicie chroniona; np. zaniechanie użytkowa-
nia kościoła jako świątyni i przeznaczenie obiektu 
na cele muzealne; także nowy sens istnienia chału-
py chłopskiej przeniesionej do skansenu.

– Struktura fizyczna pozostaje w dobrym stanie: 
użyteczność oczekuje na wykorzystanie – warstwa 
symboliczna zużyta: jeżeli rewaloryzacja jest niemożli-
wa rzecz odchodzi w niepamięć; np. bloki mieszkalne 
w St. Luis zostają wysadzone w powietrze a budynki 
mieszkalne Bernarda Zerfussa w Paryżu zburzono.

W powyższym zestawieniu nie mieści się casus 
Pessac [5]. Przypadek dotyczy zmiany struktur sym-
bolicznych domów z formy, która dla mieszkańców nic 
nie oznaczała na odpowiednią, przyjazną, a także do-
stosowanie struktury przestrzennej do swoich upodo-
bań. Trudno tu mówić o zużyciu fizycznym czy moral-
nym – wypadki nastąpiły bardzo szybko – domy prze-
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budowano natychmiast po ich zrealizowaniu, kwestio-
nując wizję autorską Le Corbusiera. Rzecz posiada 
jednak ciąg dalszy: po latach dokonano rewaloryza-
cji całego osiedla, przywracając mu pierwotną formę. 
Wypada się więc podpisać pod stwierdzeniem, że 
rzecz wyłącznie użyteczna ginie bardziej nieuchron-
nie niż rzecz obdarzona znaczeniem i dostarczająca 
przyjemności; że użyteczność odchodzi  całkowicie 
i bezpowrotnie, natomiast forma, która utraciła zna-
czenie może skazać rzecz na zapomnienie, ale zmar-
twychwstanie i powrót drugiego życia, istnienia nie-
kiedy zupełnie innego, jest niewykluczony. 

Godzenie tych dwóch warstw czy struktur, wytwo-
rów ludzkiej działalności jest trudne, albo – jak chce 
W. H. Auden – jest z góry skazane na niepowodze-
nie. W dziedzinie sztuki bezinteresownej, jak poezja, 
malarstwo, muzyka, nasze stulecie nie ma powodu 
wstydzić się swoich osiągnięć, jeśli zaś idzie o pro-
dukcję przedmiotów czysto użytkowych jak samoloty, 
zapory wodne, instrumenty chirurgiczne, bije wszyst-
kie poprzednie epoki na głowę. Ilekroć jednak usiłu-
je połączyć bezinteresowne z użytecznym, zrobić coś 
co ma być zarazem funkcjonalne i piękne, ponosi zu-
pełną porażkę. (...). Czy może być większa potwor-
ność niż nowoczesny biurowiec? [6].

Jeżeli wypadnie zgodzić z tą opinią, co może 
stanowić zrozumienie przemijania architektury, a ku 
czemu skłania obraz współczesnego miasta, to jed-
nak istnieją wyjątki nie zaprzeczające regule. Był 
przecież, opisywany przez Rolanda Barthesa – Ci-

troen DS19, jest produkowana przemysłowo lampa –  
Tizio, istnieje w Ronchamp pielgrzymia kaplica –  
Notre-Dame-du-Haut, rzeczy trudne niekiedy do od-
nalezienia bez przewodnika.

Trwanie bezużyteczności
Bez przewodnika można odnaleźć rzymski Pan-

teon, także rzymskie Koloseum, egipskie świątynie, 
przez stulecia porzucone gotyckie katedry, kościół 
Sagrada Familia, klasztor La Tourette pozbawio-
ny zakonników, kamienice historyczne pamiętające 
o swym przeznaczeniu tylko rysunkiem elewacji, za-
marłe w bezruchu łódzkie XIX-wieczne fabryki. Budow-
le te trwają. Wszystkie są strukturami technicznymi, 
których przydatność rozumiana trywialnie jako uży-
teczność dziś jest wątpliwa, bądź nie istnieje – ode-
szła w przeszłość. W innym przypadku nie zakłada-
no żadnej użyteczności – jak budowle na Insel Hom-
broich, czy pawilony w Parku La Vilette.  

Trzeba więc umieć zgodzić się z Livio Vacchinim, 
który pisał: ... architektura pojawia się wówczas, gdy 
człowiek odczuwa potrzebę, która skłania go do spoj-
rzenia na rzecz „w pewien sposób; gdy stawia racje 
ogólne nad wymaganiami osobistymi; gdy wybiega 
dalej niż wymagałaby tego zwykła przydatność (...) 
Architektura jest rzeczą bezużyteczną” [7]. Jeśli więc 
trywialny cel tworzenia architektury – użyteczność 
przepadnie, pozostanie geometria rzeczy, jeśli jest 
tego godna lub jeśli przypomniane zostaną ich wła-
sności symboliczne – czy na zawsze? [8].

PRZYPISY

[1] J. Barth, Literatura wyczerpania, przekład J. Wiśniew-
ski [w:] Nowa proza amerykańska, szkice krytyczne, wybór 
i wstęp: Z. Lewicki, Warszawa 1983. G. Kubler, Kształt czasu 
– uwagi o historii rzeczy, Warszawa 1970, s. 125–127, s. 126.

[2] U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1982, s. 271, 
Funkcja i znak (semiologia architektury); także s. 324, 
Architektura winna abstrahować od swych własnych  
kodów. 



212

[3] Ibidem, s. 293 i dalsze, cz. 3. Komunikat architektury 
a historia; Eco posługuje się określeniami funkcja prymar-
na, denotowana, na oznaczenie użyteczności oraz funk-
cja sekundarna, na oznaczenie konotacji symbolicznych.
[4] G. Kubler, op.cit., część: Odrzucanie i zachowanie – Prze-
starzałość i rutyna. U. Eco, op.cit., s. 296–306, Zużywanie 
się i nawroty form.
[5] Ch. Jencks, Le Corbusier – tragizm współczesnej archi-
tektury, Warszawa 1982, s. 78.

[6] W. H. Auden, Poeta a społeczeństwo [w:] Ręka farbia-
rza i inne eseje, Warszawa 1988, s. 64.
[7] L. Vacchini, La necessità dell’inutile [w:] „Rivista Tech-
nica”, 1988, nr 7/8.
[8] Całość opracowano na podstawie: D. Kozłowski, Figu-
ratywność i rozpad formy w architekturze doby postfunkcjo-
nalistycznej, Kraków 1992. 



Dariusz Kozłowski*

* Kozłowski Dariusz, Full Prof. D.Sc. Arch., Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Architec-
tural Design.

ARCHITECTURE AND FLEETINGNESS

The fleetingness of architecture is as obvious as the fleetingness of every material thing. They wear away 
physically and morally: then they are doomed to annihilation. Returns are also possible: then architecture 
receives the status of a historical monument in the category of a work of art or an object of old technology.

Keywords: physical wear, moral wear

Boredom and Novelty
The vicissitudes of art are the history of a constant 

search for novelty. They are marked by breakthroughs 
which form styles, trends and manners. Among them, 
sometimes beyond them, there is also room for the 
creation of outstanding individuals whose activity 
does not fit in the mainstreams. Gentle transforma-
tions of arts were gradually replaced by an epidemic 
of originality which broke out with extreme power at 
the end of the previous century and persists up to this 
day. New things make earlier objects of art vanish, 
sink into oblivion or become indifferent. The prob-
able reason for the formation of novelty is boredom. 
John Barth perceives the cause of the birth of new 
literature in the state of the exhaustion of its predeces-
sor. In his theory from 1887, Adolf Göller claims that 
boredom initiates changes of styles in architecture. 
[1]. A recipient may feel fatigued but the real driving 
force is a bored artist’s impatience. The times when 
a creator refined his technique through all of his life 
are a thing of the past. Today, no-one is surprised 
with the fact that a contemporary artist changes his 
creative attitude many times on his way to perfection 
or – more precisely – on his way to originality.

The audience does not expect another work, the 
spectators demand a new artistic demonstration. What 

really counts is originality in this overcrowded artistic 
marketplace; art, more than ever before, has become 
merchandise propagated by the mass media, shown 
at countless galleries, discussed by critics in artistic 
magazines and specialists in the art market, supported 
by manifestos, ideologies, ideas. We can observe a se-
quence of quick transformations which is a much better 
phrase than the phenomenon of fast development. An 
unverifiable reflection comes to mind: do various arts 
and creators’ achievements always develop proper 
impulses or do they continue an error in evolution?

The transformations we are talking about have 
never occurred simultaneously or evenly in diverse 
branches of art.

The Specificity of Architecture
Architecture remains the most resistant to novelty. 

The causes lie, as it seems, in its varieties. Architecture 
is a costly thing. All artistic actions require expenditures 
but many of them may be taken up at the author’s own 
risk: in a sculptor’s workshop, in a painter’s atelier, at 
a writer’s desk or in a composer’s studio. Nobody cre-
ates architecture, even in its intentional form, just for the 
sake of creating. The times and cases of utopian visions 
of monuments designed by the French classicists are 
history and do not belie the rule. Architecture is always 
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designed to order for a precisely defined client. Thus, 
it has to satisfy his requirements and expectations, his 
utilitarian and esthetical needs as well as his financial 
conditions. According to Peter Eisenman’s typology, 
architecture is practised with a commercial, profes-
sional, esthetical and ideological attitude. Regardless 
of an architect’s approach to his profession, the role of 
his client, investor, orderer has always been significant 
in architecture but it has been transformed in the his-
torical perspective. In the past, it was usually a patron 
– a person presented with wealth by fate or his own 
efforts but also – which is very important in this respect 
– with a defined, often superb artistic taste, therefore 
satisfying his esthetical requirements was a hired 
author’s elementary assignment. With the passing of 
time, a patron was replaced by a sponsor – a person 
or, much more frequently, an organization or an institu-
tion that treats artistic matters as secondary or simply 
unimportant. Usefulness is much more significant but 
financial matters are of paramount importance. Estheti-
cal reception is taken over by the anonymous, mass 
spectator. Architecture is becoming a mass medium.

Doubts arise here. If architecture wants to be 
accepted, it must use codes that a recipient can un-
derstand and communicate things he can recognize. 
Thus, it must copy or comprehensibly transpose 
elements of a language based upon the existing 
solutions a spectator is accustomed to. Otherwise, 
a work may be misunderstood and, as a cosequence, 
rejected. On the other hand, as Umberto Eco says, if 
architecture is a creative activity, … it also contributes 
to informing, to destroying the systems of rhetorical 
and ideological expectations, (…) architecture should 
disregard its own codes [2].

The Imperfection of Useful Things
Architecture is the least disinterested art, exclud-

ing so-called applied art, formerly handicraft, today 
dominated by industrial production and known as 

industrial design in its sphere. Venturing an analytical 
approach, we might say that architecture is composed 
of two layers: usefulness and spatial formation, or 
– using terms from another language – its primary 
functions (usefulness) are expressed by secondary 
functions (form). So, the whole thing is about func-
tion and form [3].

Thus, architecture belongs to a collection of use-
ful things. Like every useful object, it wears away. 
This wearing away, however, takes place on the two 
abovementioned planes: it concerns usefulness as 
well as esthetical values.

The physical wear of things is so obvious that 
we treat it as a natural process: it slows down when 
a thing is simpler, more functionally specialized, but 
it is always dramatically inevitable. Rejecting a use-
ful thing is always more radical and irreversible than 
rejecting objects which give pleasure. Getting rid 
of old tools was done so thoroughly that there is 
practically nothing left of the facilities of the bygone 
epochs (…) [4].

If a usable object is made in order to produce 
some emotional sensations as well, its duration is 
related both to its basic function and its esthetical 
layer. The wear and durability of these layers are 
irregular. George Kubler claims that the symbolical 
structure of existence changes much more slowly 
than the requirements of usefulness. The example 
of a car contradicts this thesis. A car is a thing with 
unquestionable usefulness as well as esthetical values 
which are often more important to its owner in the 
era when the market laws impose a similar quality 
within a defined class of merchandise. The symbolical 
structure of existence – to use Kubler’s words – the 
contour of a car (its form) wears out much faster than 
its utilitarian values. The producer delivers a new body 
model for a purchaser who gets rid of his already 
unfashionable vehicle even though it could fulfill its 
utilitarian functions for a long time. However, the 
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physical wear of an object is inevitable and means the 
end of its life. Then, if the object deserves it, it may 
become an exhibit at a museum of art or technology. 
Kubler’s thesis may be valid, however, if it concerns 
longer periods, if we take returns of a usable esthetical 
object into considerations, and may refer to genuine 
works of art. André Malraux tells the story of the burial 
of Romanesque Madonnas in France, a rite practised 
with the coming of another, Gothic, fashion when cult 
sculptures from the previous epoch lost their power. 
Found at the end of the last century, they can be 
admired in a different esthetical situation.

Owing to the nature of architecture, the periods of 
physical and moral wear are irregular and much longer 
than in the case of other usable things, whereas the pro-
cess itself can be quite surprising. Physical usefulness 
may be prolonged by the alteration, complementation, 
adaptation and transformation of those structures of 
things which are receptive to it. The objective of such 
activities is to adjust them to the changing requirements 
inside one function or – which is characteristic of built 
things – to change the usable function.

We can observe several variants of the transfor-
mations of the usable and symbolic structures of 
architecture related to their wearing away. Here are 
several examples:

– The physical structure is worn away: usefulness 
is modified (adjusted to new needs) – the symbolic 
structure remains wholly valuable: it persists; e.g. 
the adjustment of tenements, residential houses in 
historical cities, to contemporary requirements, the 
preservation and restoration of architecture.

– The physical structure is worn away: usefulness 
is replaced with a new type – the symbolic layer is not 
worn out: it is slightly changed and remains unclear in 
a new situation of utility; e.g. the adaptation of an old 
factory for a residential object, an atelier or a theatre.

– The physical structure is in good condition: 
usefulness is replaced with a new type – the symbolic 

layer remains: its seems unadjusted in a new situation; 
e.g. using a church for screenings.

– The physical structure is intact: original useful-
ness is reduced – the symbolic layer remains intact: 
its inviolability is assiduously protected; e.g. a church 
is not used as a temple or and an object is turned 
into a museum; also a new meaning of the existence 
of a peasant cabin as an element of an open-air 
ethnographical museum.

– The physical structure remains in good condi-
tion: usefulness waits to be used – the symbolic layer 
is worn away: if restoration is impossible, a thing 
sinks into oblivion; e.g. blocks of flats in St Louis 
were blown up, whereas Bernard Zerfuss’s residential 
buildings in Paris were demolished.

This register does not include the case of Pes-
sac [5]. It concerns changing the structures of sym-
bolic houses from a form which was meaningless 
for the residents to a proper, friendly form as well as 
adjusting their spatial structure to the preferences. It 
was not a matter of physical or moral wear – events 
occurred very quickly, the houses were rebuilt im-
mediately after implementation which challenged Le 
Corbusier’s authorial vision. However, the whole thing 
was continued: after years, the entire estate restored 
its original form. Now we can only prescribe to the 
opinion that a thing which is only useful dies more 
inescapably than a meaningful thing which gives 
pleasure, that usefulness departs completely and 
irretrievably, whereas a form which lost its meaning 
may throw a thing into oblivion but resurrection and 
a second, sometimes completely different, life is not 
out of the question.

A reconciliation of these two layers, structures or 
products of human activity is difficult or – as W.H. 
Auden suggests – destined to fail. In the field of dis-
interested art, such as poetry, painting or music, our 
century has no reason to be ashamed of its achieve-
ments. As far as the production of purely usable ob-



216

jects, such as aeroplanes, water dams or chirurgical 
instruments, is concerned, it is more than a match for 
all the previous epochs. However, every time it tries to 
combine disinterestedness with usefulness, to make 
something functional and beautiful as well, it suffers 
sweeping defeat. (…) Can there be a bigger atrocity 
than a modern office building? [6].

If we agree with this opinion, which may con-
tribute to the comprehension of the fleetingness 
of architecture and which is induced by the image 
of the contemporary city, we must remember there 
are some exceptions which do not contradict the 
rule. There was Citroën DS19 described by Roland 
Barthes, there is the Tizio lamp produced industrially, 
there is the Notre-Dame-du-Haut pilgrim’s chapel 
in Ronchamp – things which could be hard to find 
without a guide.

The Durability of Uselessness
Without a guide, we can find the Roman Pan-

theon, the Roman Coliseum, the Egyptian temples, 

the Gothic cathedrals abandoned for centuries, the 
Sagrada Familia church, the La Tourette monastery 
without its friars, historical tenements whose façade 
outline is the only reminder of their intended use, 
the deserted XIX-century factories in Łódź These 
edifices last. They are all technical structures whose 
usability, trivially understood as usefulness, is ques-
tionable or inexistent – they live in the past. In other 
cases, usefulness was not assumed at all – like in 
the edifices on Insel Hombroich or the pavilions in 
Park La Vilette.

So, we must be able to agree with Livio Vacchini 
who wrote, … architecture appears when man feels 
a need which makes him look at a thing in a way; 
when he values general reasons above personal 
requirements; when he strives for more than would 
be required by mere usability (…) Architecture is 
a useless thing [7]. Thus, if the trivial objective of the 
creation of architecture – usefulness gets lost, the 
geometry of a thing will remain if it is worth it or if the 
symbolic qualities are recalled – once and for all? [8].
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TRWANIE ARCHITEKTURY. KILKA UWAG

Temat trwania architektury przywołuje skojarzenia z pojęciem czasu. W XX wieku zostały skonkretyzowane 
dwie odmienne postawy. Giedion wpisywał architekturę w ówcześnie panującą koncepcję czasoprzestrzeni. 
Norberg-Schulz wiązał architekturę z czasem ludzkiej egzystencji. Pozwala to uniknąć jednoznacznych de-
finicji trwania architektury i akceptację różnych sytuacji. Odróżniając przestrzeń architektoniczną jako miej-
sce i jako drogę, ten drugi przypadek daje możliwość pokazania wielowarstwowości czasu w architekturze. 

Słowa kluczowe: trwanie, czas, droga, brama, wieczność

Nic nie trwa, ale trwa wszystko pisał Czesław Mi-
łosz (Do leszczyny, 1997). Jeśli tak to trwa również ar-
chitektura. Trwanie architektury zależy od tego, czym 
ona jest. Jako odkrycie boskiego porządku zapisane 
w księdze Ezechiela, architektura jest wieczna. Kata-
strofista Oswald Spengler w XX. wieku nie pozosta-
wiał złudzeń: Ludzie byli – i są – zbyt płytcy i tchórz-
liwi, by znieść fakt przemijania wszystkiego, co żyje. 
Przyozdabia się je więc różowym optymizmem postę-
pu, w który w istocie nikt nie wierzy, zasłania się litera-
turą, ukrywa pod powłoką ideałów, żeby tylko niczego 
nie widzieć. Lecz przemijanie, powstawanie, i zanika-
nie jest formą wszystkiego, co rzeczywiste: od gwiazd, 
których losu nie potrafimy odgadnąć, aż do nieufor-
mowanej masy ludzkiej na naszej planecie. Jednost-
kowe życie zwierzęcia, rośliny, czy człowieka jest rów-
nie przemijające jak życie ludów i kultur. Każde stwo-
rzenie ulega upadkowi, każda myśl, każdy czyn, każdy 
wynalazek – zapomnieniu (Spengler O., 1990). Dziś 
w czasie po katastrofach, jedni twierdzą, że wszyst-
ko jest płynne a zatem i architektura, co widać wielu 
projektach i realizacjach, inni są zdania, że odnajdy-
wanie w gruzach resztek wartości i ich staranna re-
konstrukcja może nas jeszcze ocalić. 

Temat trwania architektury stawia ponawiane dwu-
krotnie w XX wieku pytanie o związki architektury 
z czasem. Zbyt często architektura wydaje się być 
poza czasem. Jest wydarzeniem, widowiskiem obser-
wowanym z jednego punktu, nawet z wielu punktów 
lecz nieruchomych. Ta nieruchomość może wynikać 
z lęku przed przemijaniem lub zuchwałości w dąże-
niu do dotknięcia absolutu. Siegfried Giedion w swym 
dziele wpisuje architekturę w naukową, fizykalistycz-
ną koncepcję czasoprzestrzeni wszechświata (Gie-
dion S. 1968). Christian Norberg-Schulz przywrócił 
homocentryczny punkt widzenia zmieniając w tytule 
swej książki giedionowski czas będący elementem 
czasoprzestrzeni, na bycie – czas ludzkiej egzysten-
cji wyzna czany przez rytmy pulsu, bicia serca i odde-
chu a ograniczony zarówno życiem doczesnym jak też 
pamięcią i wyobraźnią (Norberg-Schulz, 1971). Czas 
ludzki zawiera wiele wymiarów, w tym także wymiary 
poznawane i badane przez naukę. Czas i odbywający 
się w nim ruch określany poprzez rytm może być od-
bierany, jako liniowy jednokierunkowy, jako zamknię-
ty lub otwarty, odcinkowy, powrotny, celowy, punkto-
wy, pulsujący, ciągły. To zróżnicowanie czasu ludz-
kiej egzystencji ma swój wyraz także w przestrzeni 
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architektonicznej. Przywrócił także architekturze wy-
miar duchowy poprzez konkretyzację, traktowanego 
zazwyczaj, jako nieuchwytne pojęcia genius loci (Nor-
berg-Schulz Ch.,1980). Przeprowadził to przy pomocy 
pięciu kategorii, w których czas odgrywa rolę kluczo-
wą. Kategoria rzeczy jest najbardziej oczywista, tak jak 
kolejna światło, która uświadamia, że rzeczy widzimy 
w odpowiednim świetle. Dynamika światła wprowa-
dza kategorię czasu a łączący się z nim rytm kieruje 
ku kategorii porządku. Ostatnią kategorią jest charak-
ter, który już bezpośrednio wskazuje na ducha miej-
sca. Czas dostrzegamy dzięki zróżnicowanej zmien-
ności światła. W celu uchwycenia tej różnorodności 
Norberg-Schulz wprowadził trzy rodzaje duch miej-
sca – romantyczny, kosmiczny i klasyczny – porząd-
kujące każdą z tych kategorii. Czas romantyczny jest 
żywy i dynamiczny. Zaskoczenie należy tu do porząd-
ku dnia a ogólna niestabilność podkreślona jest przez 
kontrasty pomiędzy porami roku i częstymi zmiana-
mi pogody. Czas kosmiczny jest raczej statyczny niż 
dynamiczny. Wymiar czasu nie wprowadza przeci-
wieństw, jest zbliżony do wieczności. Czas klasyczny 
nie jest ani statyczny ani dynamiczny, można go na-
zwać organicznym. Stałe rytmy dnia i nocy mają zna-
czenie rytualne (Królikowski J. T., 1999). W te struk-
tury czasów wpisana jest przestrzeń architektoniczna 
zawierająca wielość sytuacji trwania. Czas w konkret-
nej przestrzeni architektonicznej jest najczęściej indy-
widualny i łączy w różnych proporcjach czas roman-
tyczny, kosmiczny i klasyczny.

Trwanie to nie tylko trwałość formy i substancji 
jak w piramidzie. Trwanie dzieje się także poprzez 
odradzanie się form, powtarzanie, odtwarzanie z no-
wej substancji. Architektura japońska, zarówno daw-
na, jak i współczesna, daje wiele przykładów takiego 
metabolizmu formy. Niejednoznacznie oceniana od-
budowa starego miasta w Warszawie jest dowodem 
na to, że architektura trwa zarówno poprzez zapis 
inwentaryzacyjny, malarski jak poprzez zapis pamię-

ci i uczuć. Niejednoznaczność ocen wynika z różne-
go rozumienia trwania architektury. W tym przypad-
ku chodzi o trwanie znaku i znaczenia. Znane są 
przypadki, gdy właśnie znaczenie stało się przyczy-
ną końca istnienia architektury. Tak było z soborami 
prawosławnymi na placu Saskim w Warszawie i pla-
cu Litewskim w Lublinie. Trwanie obiektu może być 
zamierzone lub przypadkowe. Zdarza się, że archi-
tektura tworzona, jako chwilowa, efemeryczna, oka-
zjonalna trwa o wie dłużej, niż sytuacja, dla której zo-
stała stworzona. Trwanie kierunku, stylu, tendencji 
 architektonicznych nie jest wynikiem zastępowania 
jednych form przez inne. W czasach modernizmu wy-
dawało się, że porządki antyczne nie wrócą, a w cza-
sach postmodernizmu trwało przekonanie, że epoka 
brył klockowych skończył się na zawsze. Renesans 
miał skończyć z gotykiem, lecz on trwał jeszcze dłu-
go i niemal doczekał się neogotyku.

Pojęcia żyją, rozwijają się i zanikają. Trwanie po-
jęcia architektury zależy nie tyle od architektury, lecz 
od ludzi. Witold Krassowski przypominał, że archi-
tektura na ziemiach Polski pojawiła się wraz z przy-
jęciem chrześcijaństwa wraz z kulturą śródziemno-
morską (Krassowski W., 1985). Można postawić hi-
potezę, iż pojęcie architektury będzie trwało dopóki 
trwać będzie chrześcijaństwo. Zbyt często na prze-
strzeń architektoniczną patrzy się z jednego punk-
tu widzenia, a jeśli nawet z wielu to niepowiązanych 
ze sobą. Architektura jest nie tylko miejscem i bry-
łą, lecz także drogą, co Norberg-Schultz egzemplifi-
kuje jako renesansową budowlę centralną i katedrę 
gotycką. Architektura, jako droga może być odczyty-
wana w wielu współczesnych budynkach. Przestrzeń 
architektoniczna staje się wtedy osłoną wielu powta-
rzanych i powtarzających się dróg, które odsłaniają 
sekwencje widokowe. 

Jest niewiele przypadków, gdy droga ta opisywa-
na jest także przez użytkownika. Dotyczy to wyższego 
seminarium duchownego Księży Zmartwychwstańców 
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w Krakowie, gdzie członek tej wspólnoty, Dariusz Ta-
bor wskazał na ścisły związek pomiędzy drogami wy-
znaczonymi w przestrzeni architektonicznej a droga-
mi duchowymi seminarzystów [1]. Wszyscy jesteśmy 
w drodze, lecz bycie w seminarium to droga szcze-
gólna, to dynamika, to przejście, a w znaczeniu reli-
gijnym to Pascha. Ta Pascha odbywa się w konkretnej 
przestrzeni architektonicznej, które jest drogą. Droga 
architektury jest rozpięta między Miastem a Naturą, 
między cywilizacją a stworzeniem, a jej kierunek jest 
swoistym Exodusem, wyjściem z Miasta w kierunku 
upragnionego celu. Aby odpowiedzieć na pytanie, co 
jest tym celem, musimy przejść Drogę Czterech Bram. 
Opuszczając miasto, kierujemy się ku seminarium, do 
którego drogę zagradza potężny mur z prześwitami. 
Dostrzegamy przerwę w murze – to Brama Inicjacji. 
Wprowadza ona w misterium architektury. Powstaje 
pytanie czy również w misterium życia? Dariusz Ta-
bor stawia tu znak równości pomiędzy misterium ar-
chitektury a misterium życia. Wskazuje, że inicjacja 
w znaczeniu chrześcijańskim to chrzest, zanurzenie 
w mękę i śmierć Chrystusa, fundamentalny moment 
naszego życia. Pierwsza brama to Brama Inicjacji. 
Jest to szeroka przerwa w murze, która wprowadza 
na Dziedziniec Pragnień. Według Dariusza Tabora 
symbolizuje ona rozterki młodego człowieka zbliża-
jącego się do decyzji wstąpienia do seminarium. Ko-
lejna brama jest nazwana Bramą Nadziei. Tworzy ją 
rozdarcie w murze odsłaniające monumentalny por-
tal prowadzący do Domu, którego trzy skrzydła two-
rzą Dziedziniec Młodości. W Domu mieszkają alumni 
i ich wychowawcy, nadzieja, bowiem towarzyszy mło-
dości i formacji seminaryjnej. Trzecią Bramę – Bra-
mę Wiedzy tworzy prześwit pomiędzy dwoma klatka-
mi schodowymi, mającymi charakter wież umieszczo-
nych na krańcach skrzydeł. Bramę przekracza kaska-
da schodów kryjąca aulę połączoną od tyłu z blokiem 
dydaktycznym i zdominowaną przez wysoki masyw 
kościoła seminaryjnego. Wiedza łączy dwie rzeczy-

wistości – Sacerdotium – kościół z modlitwą i liturgią 
oraz Studium – aula i blok dydaktyczny wraz z biblio-
teką będącą miejscem studiowania i naukowych po-
szukiwań. Brama Wiedzy, kryjąca bibliotekę i kaplicę 
jest właściwym miejscem poszukiwania Mądrości. 
Nie należy rozdzielać studiów i modlitwy gdyż te pra-
ce są kontemplacją, najwyższą ludzką aktywnością. 
Trzeba jednak zwrócić uwagę na wewnętrzne kierun-
ki modlitwy i studiowania. Pierwsza trzyma się pionu, 
biegnie ku górze, obrazem jej jest dominanta kapli-
cy, a studiowanie jest poziome, horyzontalne, tak jak 
gmach biblioteki. Te linie można połączyć, gdy wstę-
pując po schodach na szczyt mastaby ujrzymy w głę-
bi krzyż. Horyzont wapiennych skał przecięty Kolum-
ną Zmartwychwstania jest spotkaniem dwóch norwi-
dowskich linii ziemskiej, horyzontalnej i nadziemskiej, 
która zeszła z nieba. Tajemnica Krzyża, krzyż stał się 
bramą, Bramą Wiary. Dostrzec ją można, jeśli wiesz, 
ujrzeć, jeśli wierzysz. Dariusz Tabor pisze: To owoc 
Inicjacji, Nadziei, Wiedzy. Nasz punkt dojścia, kres 
drogi. Chrystus -Zmartwychwstały, triumfujący, wiecz-
ny, eschatologiczny. Dalej tylko jasność, wieczność. 
W Zmartwychwstaniu Jezusa głębszego sensu nabie-
rają nasze wybory, wysiłki, modlitwa, studia. Chrze-
ścijanin to człowiek o perspektywie eschatologicz-
nej. To człowiek „widzący”. To prorok. Jego życie jest 
nieustannym proroctwem eschatologicznym. Trzeba, 
aby i nasze życie nim było (Tabor D.,1994). Interpre-
tacja przestrzeni architektonicznej odbiegać może od 
treści nadanych przez projektanta (Buszko A., 2006). 
lecz dzięki nim architektura trwa.

Architektura, jeśli ma trwać, powinna prowadzić 
do wieczności, powinna być bramą do wieczności. 
W ludzkim czasie architektura trwa, gdy jest rozu-
miana, odczytywana, przeżywana, gdy prowadzi do 
rozumienia i przeżycia a to wszystko trwa w czasie. 
Pośpiech, szybkość zabija i unicestwia architekturę. 
Przestrzeń architektoniczna wymaga czasu by nią 
przejść i by w nią wejść. Czas musi trwać.
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PRZYPISY

[1] Autorzy: architekci D. Kozłowski, W. Stefański, M. Misią-
giewicz z zespołem. Realizacja w latach 1985–1993.
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THE DURABILITY OF ARCHITECTURE. SEVERAL REMARKS

The topic of duration of the architecture evokes associations with the concept of time. In the 20th century 
have specified two different attitudes. Giedion understood architecture as the spacetime. Norberg-Schulz 
solved an architecture with a time of human existence. This avoids the explicit definition of the term archi-
tecture. Distinguishing architectural space as a place and as a road, the latter case gives the opportunity to 
show the multiplicity of time’s layers in architecture. 
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Nothing exists that does not exist, wrote Czesław 
Miłosz (To the Hazelwood, 1997). If it is true, archi-
tecture exists and endures as well. The durability 
of architecture depends on what it really is. As the 
discovery of God’s order recorded in Ezekiel, ar-
chitecture is eternal. In the twentieth century, the 
catastrophist Oswald Spengler left no room for 
illusions: People were – and are – too superficial 
and cowardly to bear the fact of the fleetingness of 
everything that lives. So, they decorate things with 
the rosy optimism of incredible progress, conceal 
them with literature, hide them under the cover of 
ideals – the important thing is not to see them. But 
fleetingness, appearance and disappearance are the 
forms of everything that is real: from the stars, whose 
fate we cannot predict, to the unformed human 
mass on our planet. The individual life of an animal, 
a plant or a man is as impermanent as the lives of 
peoples and cultures. Every creature falls down, 
every thought, every deed, every invention sinks into 
oblivion. (Spengler O., 1990). These days, after so 
many disasters, some people claim that everything 
is fluent, including architecture, which can be seen in 
numerous designs and implementations; others say 

that finding some remains of values in a pile of de-
bris and reconstructing them carefully can save us.

The theme of the durability of architecture asks 
the question about relationships between architecture 
and time which was repeated twice in the twentieth 
century. Architecture seems to be beyond time too 
frequently. It is an event, a show watched from one 
point, even from many points which are motionless. 
This motionlessness may result from the fear of pass-
ing or boldness while trying to touch the absolute. In 
his work, Siegfried Giedion includes architecture in 
a scientific, physicalistic concept of the space-time 
of the universe (Giedion S., 1968). In the title of his 
book, Christian Norberg-Schulz restored a homocen-
tric point of view by exchanging Giedion’s time as an 
element of space-time for being – the time of human 
existence marked by the rhythms of pulse, heartbeat 
and breath and constrained by worldly life as well as 
memory and imagination (Norberg-Schulz Ch., 1971). 
Human time includes numerous dimensions, also 
those cognized and examined by science. Time and 
the motion inside it determined by the rhythm can be 
received as linear unidirectional, as closed or open, 
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segmental, recurrent, intentional, punctual, pulsing, 
continuous. This diversity of the time of human exis-
tence is also expressed in an architectural space. He 
restored the spiritual dimension of architecture, too, 
by the concretization of the notion of genius loci usu-
ally treated as elusive (Norberg-Schultz Ch., 1980). 
He did it with the help of five categories where time 
plays the key role. The category of a thing is the most 
obvious. Another category – light – makes us realize 
that we see things in a suitable light. The dynamic 
of light introduces the category of time, whereas the 
related rhythm leads to the category of order. The 
last category is character which directly indicates the 
spirit of a place. We notice time owing to the diverse 
changeability of light. In order to grasp this diversity, 
Norberg-Schulz introduced three kinds of genius loci: 
romantic, cosmic and classic which put each category 
in order. Romantic time is lively and dynamic. Surprise 
depends on the timetable, while general instability is 
emphasized by contrasts between the seasons and 
frequent changes of weather. Cosmic time is static 
rather than dynamic. The temporal dimension does 
not introduce any contradictions – it approximates 
eternity. Classic time is neither static nor dynamic – 
it can be called organic. The regular rhythms of day 
and night have got a ritual meaning (Królikowski J. T., 
1999). The architectural space including a multitude 
of durability situations belongs to the structures of 
times. Time in a specific architectural space is usu-
ally individual and combines romantic, cosmic and 
classic time in various proportions.

Duration is not just the durability of a form and 
a substance like in a pyramid. Duration happens 
through the rebirth of forms, repetition, recreation 
from a new substance. Ancient and contemporary 
Japanese architecture gives a lot of examples of such 
metabolism of a form. The ambiguously assessed 
rebuilding of the Old Town in Warsaw proves that 

architecture endures through inventory and painting 
record as well as through the record of memories 
and feelings. The ambiguity of assessments results 
from different comprehensions of the durability of 
architecture. In this case, we mean the durability of 
a sign and a meaning. We know cases when the 
meaning itself caused the end of the existence of 
architecture, for instance the Orthodox cathedrals 
in Saski Square in Warsaw and Litewski Square in 
Lublin. The durability of an object may be intended 
or accidental. Sometimes architecture created as 
momentary, ephemeral, occasional lasts much longer 
than the situation for which it was formed. The durabil-
ity of a trend, a style, architectural tendencies does 
not result from replacing one form with another. In 
modernist days, it seemed that ancient orders would 
not return; in postmodernist days, it was thought that 
the epoch of block bodies was all over. The Renais-
sance was expected to be through with Gothic which, 
in fact, lasted for long years waiting for neo-Gothic.

Notions live, develop and vanish. The notion of 
the durability of architecture depends on people 
rather than on architecture. Witold Krassowski 
reminded us that architecture appeared in Poland 
when Christianity was adopted together with the 
Mediterranean culture (Krassowski W., 1985). We 
may venture a hypothesis that the notion of ar-
chitecture will persist as long as Christianity. Too 
frequently, an architectural space is perceived from 
one point of view. Even if it is watched from several 
viewpoints, they are not interrelated. Architecture is 
not just a place and a body but also a way which 
Norberg-Schultz exemplifies with the Renaissance 
central edifice and the Gothic cathedral. Architecture 
as a way may be interpreted in many contemporary 
buildings. Then an architectural space becomes the 
shield of a number of repeated and recurring ways 
which disclose sequences of views.



223

There are few cases when this way is described 
by its user as well. It concerns the Seminary of the 
Community of the Resurrection in Kraków whose 
member, Dariusz Tabor, indicated a close relation-
ship between ways defined in an architectural space 
and the seminarians’ spiritual ways [1]. We are all on 
our ways but being in a seminary is a special way, 
a dynamic, a transition, in religious terms – Passover. 
This Passover takes place in a specific architectural 
space, on a way. The way of architecture extends 
between the City and Nature, between Civilization 
and Creation, while its direction is a virtual Exodus, 
leaving the City in pursuit of a desirable objective. In 
order to answer a question about the objective, we 
must traverse the Way of Four Gates. Leaving the 
city, we go towards the seminary which is fenced by 
a tremendous wall with some clearances. We notice 
a gap in the wall – it is the Gate of Initiation. It intro-
duces us to the mysteries of architecture. A question 
arises if it also introduces us to the mysteries of life. 
Dariusz Tabor puts the mysteries of architecture on 
a par with the mysteries of life. He shows that initiation 
in the Christian meaning means baptism, sinking into 
the torment and death of Jesus Christ, a fundamental 
moment in our lives. The first gate is the Gate of Ini-
tiation. It is a wide gap in the wall which leads to the 
Courtyard of Longings. According to Dariusz Tabor, it 
symbolizes the dilemmas of a young man who is ap-
proaching the decision to enter the seminary. Another 
gate is called the Gate of Hope. It is formed by a rip 
in the wall which reveals a monumental portal leading 
to the House whose three wings form the Courtyard 
of Youth. The House is occupied by seminarians and 
their teachers, by hope which accompanies youth and 
the seminary formation. The third gate – the Gate of 
Knowledge is created by a clearance between two 
staircases of the character of towers located on the 
wing edges. The gate is crossed by a cascade of 
stairs hiding an assembly hall connected with an 

educational block from behind, dominated by the 
tall, massive seminary church. Knowledge combines 
two realities – Sacerdotium, a church with prayer 
and liturgy, and Studium – an assembly hall and an 
educational block with a library meant for study and 
a scientific search for Wisdom. We should not sepa-
rate study from prayer because they are both con-
templation, the highest human activity. However, we 
must pay attention to the internal directions of prayer 
and study. The first one is vertical, goes up, its picture 
is the dominant of a chapel, whereas study is hori-
zontal just like the library edifice. These lines can be 
connected when, climbing the stairs to the mastabah 
top, we see a cross inside. The horizon of limestone 
crossed by the Resurrection Column is the meeting 
point of Norwid’s two lines: earthly (horizontal) and 
heavenly (descending from the sky). The mystery of 
the Cross, the cross itself has become a gate, the 
Gate of Faith. It can be noticed if you know, it can be 
seen if you believe. Dariusz Tabor writes, It is the fruit 
of Initiation, Hope, Knowledge. Our destination point, 
the end of the road. Christ Resurrected, triumphing, 
eternal, eschatological. Further on, there is only bright-
ness, eternity. The Resurrection of Jesus gives a more 
profound meaning to our choices, efforts, prayers, 
studies. A Christian is a man with an eschatological 
perspective. He is a ‘sighted’ man. He is a prophet. 
His life is a constant eschatological prophecy. Our 
lives ought to be like that (Tabor D., 1994). The inter-
pretation of an architectural space may depart from 
the contents given by the designer (Buszko A., 2006), 
but it makes architecture endure. If it is supposed to 
persist, it should lead to eternity, should be the gate 
to eternity. In human time, architecture persists when it 
is understood, interpreted, experienced, when it leads 
to understanding and experiencing – it all persists in 
time. Haste and speed kill and annihilate architecture. 
Entering and traversing an architectural space needs 
time. Time must persist.
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ENDNOTES

[1] Authors: Architects Dariusz Kozłowski, Wacław Stefański, 
Maria Misiągiewicz with a team. Implementation: 1985–1993.
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ŚMIERĆ A PAMIĘĆ ARCHITEKTURY:  
WTC 11 WRZEŚNIA 2001 I 2011.

Istnieje śmierć architektury. Bywa powolna jak nobliwe starzenie się – aż do chronionej stałej ruiny Forum 
Romanum. Zdarza się śmierć gwałtowna, wojenna – jak Warszawa 1944. Jest śmierć zaplanowana – to St. 
Louis w 1972. I jest śmierć niespodziewana, bolesna dramatem ludzi i utraty piękna: to wieże WTC 11 wrze-
śnia 2001 roku. Nie jest ważna forma pomnika, tylko pamięć ludzi, którzy tu zginęli i pamięć piękna w Świa-
towym Cmentarzu Pamięci.

Słowa kluczowe: architektura, śmierć, wartość, znaczenie, pamięć 

Próba pisania o trwaniu i przemijaniu architektury, 
w niedzielę 11 września 2011 roku w zacisznym jesz-
cze letnim Kazimierzu, zaczyna się i kończy na ob-
razach. To moje autorskie obrazy N.Y. z 20 września 
2001 i dzisiejsze w TV poruszającego odczytywania 
przez kilka godzin nazwisk ofiar. Ich śmierć dopełnia 
śmierć architektury. Tylko niepewność możliwości po-
kazania autorskich obrazów z 2001 roku, uzasadnia 
te słowa. Naprawdę nie powinno ich być – wobec 
obrazów i pamięci.

Lubimy mówić: architektura jest wartością trwałą. 
To wykładowy banał. Też przecież umiera. Na ogół 
długo i dostojnie, aż do fazy zabytku, konserwator-
skiej stałej ruiny jeśli ma jakość Forum Romanum 
lub nawet kazimierzowskiego zamku umarłego kil-
ka wieków temu.

Spotkanie z poruszającą emocjonalnie architektu-
rą skłania do milczenia, nie opisywania, a kontempla-
cji urody, czasem zachwytu skalą, techniką, ukrytym 
znaczeniem i przyjemnością jego odszukania. Wie-
że WTC stały się dla mnie w 1988 roku odkryciem, 

uosobieniem wyjątkowej integracji urody techniki 
i skali z wymiarem znaczeniowym. Zachwianie kra-
jobrazowego profilu Manhattanu przez dwa srebrne 
piony Minoru Yamasaki, można było odczytywać jak 
wieże katedr: symbol Bramy Solarnej, kosmologicz-
nego znaku pionu łączącego Ziemię i Niebo czyli ma-
rzenia człowieka o takiej Drodze. To bardziej pion cia-
snego optycznie prześwitu między bliźniaczymi wie-
żami stawał się tą Drogą i bramą do N.Y. Nadrealizm 
pejzażu bezładnego zatłoczenia centrum czyli gdzieś 
między 30-ą, a 60-ą Ulicą, zestawiony z ekstensywną 
przestrzenią wokół samotnych wież WTC, budował 
takie właśnie ich zobaczenie. Tak było 22 lata temu. 

Zdarza się jednak, że architektura umiera gwał-
townie. Nasze pokolenie nie widziało wojennej śmier-
ci domów Warszawy. Pozostała pamięć w zdjęciach, 
również lotniczych, niemiecko precyzyjnych. Czasem 
architektura umiera, aby – jak napisali w konspek-
cie konferencji nasi tutorzy – zrobić miejsce dla in-
nej rzeczy architektonicznej: to casus warszawskie-
go Supersamu, jakby usprawiedliwiony symboliczną 
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już śmiercią 15 lipca 1972 roku osiedla mieszkanio-
wego Pruitt-Igoe w St. Louis tegoż Yamasaki’ego. To 
Charles Jencks użył tego pojęcia śmierć w stosunku 
do konkretnej architektury. 

Śmierć WTC wrześniowego poranka oglądałem 
z dystansu San Francisco. W dziewięć dni potem, 
20 września, w zapachu spalenizny i wiecznego pyłu 
w powietrzu, notowałem pamięcią wzroku i fotogra-
ficznego aparatu wydarzenie śmierci poznanej wcze-
śniej pięknej architektury. Bo to były autentycznie po-
ruszające elegancją wieżowce; w odbiorze jedno wy-
darzenie przestrzenne, właśnie z tą świadomą pustką 
pomiędzy nimi. Teraz notowałem nowojorskich ludzi 
wokół: przerażonych gapiów i turystów, innych skupio-
nych na naprawianiu, strzegących teraz pilnie spoko-
ju, modlących się za ofiary, szukających zaginionych 
bliskich. Śmierć architektury wywołała powstanie no-
wej społeczności. Żadne Światowe Muzeum Wyobraż-
ni nie wymyśliłoby takiego nowego obrazu miasta. 

Nasi przewidujący tutorzy napisali też, iż w przy-
padku zrobienia wolnego miejsca dla innej rzeczy ar-
chitektonicznej, powody estetyczne nie mają w tym 

przypadku żadnego znaczenia. To prawda, bo śmierć 
WTC dała też tu cmentarz prawie 3 tysięcy ludzi. 
I żaden więc przestrzenny zabieg typu wodospa-
du Arada nie utworzy miejsca na pamięć. Nawet je-
śli jest to Woda Życia. A powstająca Wieża Wolno-
ści, traktowana jako ambitny pomnik tego miejsca, 
jest tylko kolejnym przecież komercyjnym obiektem 
użytkowym i to nawet bez ambicji dobrej architektu-
ry. Estetyka rzeczywiście nie jest tu istotna, a sym-
bol stał się płytki. 

Taka jest moja krótka opowieść o przemijaniu 
i trwaniu architektury; i to w takiej odwrotnej kolejno-
ści. Bo trwaniu w pamięci wzroku. Ostatnią sekwen-
cją cyklu obrazów niech pozostanie czarny bezdom-
ny, gdzieś w okolicach siedziby ONZ, obojętny na wy-
darzenie śmierci, pozostawiony swoim wizjom świata 
i zainteresowany tylko ruchomym dobytkiem wzbo-
gaconym w dniach nowojorskiej Apokalipsy białym 
kaskiem ochronnym: na wypadek kolejnego ataku… 

Tekst jest komentarzem do 40 autorskich fotoobra-
zów Nowego Yorku z 20 września 2001 roku.
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DEATH AND MEMORY OF ARCHITECTURE: 
WTC 11TH SEPTEMBER 2001 AND 2011

Death of architecture exists. Sometimes it is slow just like the process of getting older and sometimes it is 
like the death of a protected permanent ruin – Forum Romanum. Sometimes the death is sudden, a result of 
war – like Warsaw in 1944. There is planned death – like St. Louis in 1972. Finally, there is an unexpected, 
painful death resulting from tragedy and loss of beauty, like the towers of World Trade Centre on 11th Sep-
tember 2001. What matters is not the shape of the monument but the memory about the people who died 
here and the memory of the beauty in the World’s Cemetery of Remembrance.

Keywords: architecture, death, value, meaning, memory 

This attempt to write about the durability and 
fleetingness of architecture on a late-summer Sun-
day – September 11, 2011 – in the secluded town 
of Kazimierz begins and ends with images. My own 
authorial pictures of New York City taken on Sep-
tember 20, 2001, and today’s long hours of reading 
a harrowing list of the victims’ names out loud on 
television. Their deaths are complemented with the 
death of the architecture. Only the uncertainty of 
a possibility of showing the authorial pictures which 
date from the year 2001 can justify these words. They 
should not really be here – in the presence of images 
and memories.

We often say: architecture is a durable value. It 
is a cliché taken from the language of instruction. 
Architecture dies, too. Usually long and stately, till the 
monumental phase, a restoration permanent ruin if it 
has the quality of Forum Romanum or even a Polish 
castle which died several centuries ago.

An encounter with some emotionally moving 

architecture inclines people to remain silent, to con-
template its beauty instead of describing it, sometimes 
to admire its scale, technique, hidden meaning and 
derive pleasure from finding it. In 1988, the World 
Trade Center’s Twin Towers became my great discov-
ery, beauty incarnate with their uniquely integrated 
technology, scale and semantic dimension. Inter-
rupting the Manhattan skyline with those two silver 
perpendiculars designed by Minoru Yamasaki could 
be interpreted like cathedral towers: a symbol of the 
Solar Gate, a cosmological sign of a vertical which 
connects the Earth with the Sky – man’s dream of 
such a Way. The vertical of the optically confined 
clearance between the Twin Towers was becoming 
this Way as well as the gate to NYC. The surrealism 
of the landscape of the disorderly congestion of the 
city centre, somewhere between 30th Street and 60th 
Street, juxtaposed with the extensive space around 
the WTC’s lonely towers built such perception. That 
was twenty-three years ago.
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It happens, however, that architecture dies sud-
denly. Our generation could not witness the death of 
Warsaw’s houses during World War II. It remains in 
photographs, also aerial ones, precise after the Ger-
man fashion. Sometimes architecture dies in order 
to – as our tutors wrote in the conference outline – 
yield a place to another architectonic thing: it is the 
case of Warsaw’s Supermarket somehow justified on 
July 15, 1972 by the symbolic death of the Pruitt-Igoe 
housing estate designed by M. Yamasaki in St Louis. 
Charles Jencks used the word death in relation to 
concrete architecture.

I watched the death of the WTC on that infamous 
September morning from the distance of San Fran-
cisco. Nine days after, on September 20, in the smell 
of things burnt and omnipresent dust in the air, I 
used the memory of my sight as well as my camera 
to record the death of the beautiful architecture I had 
known before. The elegance of those skyscrapers had 
been genuinely impressive – one spatial event with 
that conscious emptiness between them. And then 
I was recording all the New Yorkers around me, be-
holders and tourists scared stiff, those concentrated 
on repairing, cherishing their posttraumatic quiet, 
praying for all the casualties, looking for their missing 
relatives. The death of the architecture gave birth to 

a new community. No World Museum of Imagination 
could invent such a new image of the city.

Our far-sighted tutors also wrote that in the case 
of yielding a place to another architectonic thing, es-
thetical reasons do not really matter. It is true because 
the former WTC site is a cemetery for almost three 
thousand people as well. Thus, no spatial opera-
tion, like the Arada waterfall, will create a place of 
remembrance. Even if it is Aqua Vitae. The Tower of 
Freedom under construction, treated as an ambitious 
monument to this place, is just another commercial 
usable object without an ambition to be good archi-
tecture. In fact, esthetics is unimportant here, while 
the symbol has grown superficial.

That is my short story of the fleetingness and dura-
bility of architecture – in such reverse order. It is about 
durability in the memory of sight. Let a black homeless 
man, somewhere in the vicinity of the UN seat, remain 
the last sequence of this series of images – indifferent 
to the event of death, left all alone with his visions of 
the world and interested only in his movable belong-
ings enriched in the days of American Apocalypse with 
a white helmet: against another attack…

It is a commentary to 40 autor's photo-pictures of 
New York from 20th September 2001.
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IBA ŁUŻYCE 2000–2010: WIELKI FINAŁ

W latach 2000–2010 łużyckie IBA przywróciła do życia tereny pokopalniane i wykorzystując cały bagaż 
pomysłów, stworzyła zupełnie nowy krajobraz: rozległe tereny z unikalnym pasmem jezior i innowacyjnych 
struktur. Pod patronatem IBA powstało trzydzieści projektów symbolizujących przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość regionu. Te idee można poznawać i rozwijać dalej w centrum edukacji IBA. 

Słowa kluczowe: architektura przemijająca jako środek przekazu

Pierwsza niemiecka wystawa budownictwa, któ-
ra odbyła się ponad sto lat temu, stworzyła w Darm-
stadt dzieło sztuki, które po dziś dzień robi ogromne 
wrażenie. Kontrastowało ono z powierzchownością 
znacznej części architektury projektowanej po okre-
sie industrializacji. Późniejsze wystawy budownictwa 
ukazywały zmiany, które zaszły w habitatach ludzkich 
oraz w miastach. W Zagłębiu Ruhry IBA przekształci-
ła dawne tereny przemysłowe w jedyny w swoim ro-
dzaju postindustrialny krajobraz kulturowy. W latach 
2000–2010 łużycka IBA przywróciła do życia tereny 
pokopalniane i wykorzystując cały bagaż pomysłów 
stworzyła zupełnie nowy krajobraz: rozległe tereny 
z unikalnym pasmem jezior i innowacyjnych struk-
tur. Pod patronatem IBA powstało trzydzieści pro-
jektów symbolizujących przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość regionu. IBA Fürst-Pückler-Land stworzy-
ła gigantyczną scenerię krajobrazową, zebrała kadrę, 
a także uruchomiła procesy administracyjne, badaw-
cze i artystyczne na poziomie regionalnym, krajowym 
oraz międzynarodowym. Zaprosiła mieszkańców do 
aktywnego udziału w procesie twórczym i organizo-
wała warsztaty krajobrazowe oraz zwiedzanie place 
budowy krajobrazu. Na przestrzeni dziesięciu lat IBA 
poszerzała swoją działalność na ziemiach łużyckich, 

wchodząc w rolę mentora, koordynatora, szkoleniow-
ca oraz pomocnika, tworząc sieć i wspierając firmę 
górniczą Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauver-
waltungsgesellschaft mbH (LMBV) w kwestii rekul-
tywacji kopalń i renowacji reliktów przemysłowych.

Z biegiem lat IBA – a wraz z nim cały łużycki kra-
jobraz, z którym na dobre się zrosła – przyjmowało 
nowy kształt i nadawało regionowi zupełnie inny wi-
zerunek. Zdobyła szacunek i, po początkowym okre-
sie sceptycyzmu, ogromną sympatię.

W końcu nadszedł czas na wydarzenie artystycz-
ne, które pozwoliłoby w nowatorski sposób zinte-
grować ludzi i zmienić charakter ich udziału w tym 
procesie. Udało się to po raz pierwszy w roku 2005 
z udziałem szwajcarskiego reżysera Jürga Monalty 
oraz dawnych mieszkańców Bückgen – wioski, któ-
rą zniszczono, ponieważ leżała na drodze do kopal-
ni odkrywkowej Meuro. Wszystko stracone – Wszyst-
ko zdobyte? okazało się wielce udanym happenin-
giem, który zachęcił IBA do wykorzystywania sztuki 
na szeroką skalę w końcowym procesie projektowa-
nia w połączeniu z finałową wystawą i możliwością 
zwiedzania. Punktem kulminacyjnym było siedem 
wydarzeń na siedmiu placach budowy zorganizo-
wanych w 2007 r. Artystyczny projekt Paradise 2 sta-
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Tarasy IBA, Großräschen (fot. Thomas Kläber)
Paradise 2 Hörkreis z udziałem Polaków i Niemców, Gubin (fot. Steffen Rasche)
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nowił prawdziwe ukoronowanie wielkiego finału IBA. 
W imprezach tych wzięło udział 7 tysięcy osób z Łu-
życ oraz ponad 10 tysięcy gości z Niemiec i innych 
krajów, którzy uznali je za godne zakończenie całej 
akcji. Łużyczanie wykazali się dużą odwagą i dowie-
dli, że na ich ziemi żyje się dobrze i że potrafią wziąć 

los własnego regionu w swoje ręce. Teraz będą mo-
gli budować na bazie trzydziestu znakomitych projek-
tów z łużyckiej dekady IBA, kontynuować je na wła-
snych zasadach, dodawać wiele nowych pomysłów 
oraz kształtować i ożywiać te, której do tej pory sta-
nowiły wizję IBA.

Światła wokół jeziora Sedlitz, Sedlitz (fot. Jörg Friebe)
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IBA LUSATIA 2000 – 2010: ARRIVAL AT THE FINALE

From 2000 to 2010, the IBA in Lusatia re-conquered the post-mining terrain and with a wealth of ideas 
developed an entirely new landscape: an enormous area including a unique chain of lakes and innovative 
structures. Thirty projects symbolizing the region’s past, present and future emerged under IBA’s direction. 
In a IBA-studyhouse it is possible to accomplish this ideas and could be developed by other persons.  

Keywords: Fleeting architecture as a means of communication

  
The first German building exhibition, more than 

100 years ago, created a work of art in Darmstadt that 
is impressive to this day. In so doing, it contrasted with 
the superficiality of much architecture and design that 
had followed industrialization. Later building exhibits 
showed changes in human habitats and cities. The 
IBA of the Ruhr region turned past industrial areas into 
an unusual industrial cultural landscape. From 2000 
to 2010, the IBA in Lusatia re-conquered the post-
mining terrain and with a wealth of ideas developed 
an entirely new landscape: an enormous area includ-
ing a unique chain of lakes and innovative structures. 
Thirty projects symbolizing the region’s past, present 
and future emerged under IBA’s direction. IBA Fürst-
Pückler-Land created a giant landscape stage, bring-
ing together people and processes in administration, 
research and the arts; on a regional, national and 
international level. It enabled people to participate 
in the process of creation, moved them to become 
involved and organized landscape workshops and 
tours to landscape construction sites. For ten years, 
IBA – in its various roles as mentor, engine, coach 
and helper – spread across Lusatia, creating a net-
work and accompanying the mining firm Lausitzer 
und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft 

mbH (LMBV) in the remediation of former mines and 
industrial relics.

Over the years, IBA and with it the Lusatian 
landscape took on a new shape, developed roots 
in the region, imbued the land with a new face and 
thus a new image. IBA won respect and, after initial 
scepticism, gained great sympathy.

The time was ripe for an artistic event that would 
integrate people into the societal change in a new 
way and would change them in the process. This 
succeeded for the first time in the IBA region in 2005 
with the Swiss director Jürg Monalta and the former 
inhabitants of Bückgen, a village that had to be 
destroyed, because it was in the way of the Meuro 
opencast mine. Everything lost – Everything gained? 
was a successful happening that encouraged IBA to 
use art on a large scale in designing the final IBA proc-
ess, alongside a final exhibition and tour offerings. 
The culminating idea in 2007 was for seven events 
at seven IBA project sites. The art project Paradise 2 
emerged as the beating heart of the IBA Finale. Seven 
thousand people from Lusatia took active roles and 
more than 10,000 visitors from Germany and abroad 
attended these events and experienced them as 
worthy conclusion to IBA in Lusatia. The people of 
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IBA terraces, Großräschen (photo by Thomas Kläber)
Paradies 2 Hörkreis with polish and german people, Gubin (photo by Steffen Rasche)
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Lusatia showed courage, demonstrated that staying 
in Lusatia is worthwhile and that they can now take 
the fate of their region into their own hands. They 
will be able to build upon 30 excellent projects from 

the IBA decade in Lusatia, to continue these projects 
under their own direction, to add many new ones and 
to provide a shape for and fill with life those that up 
to now have been an IBA vision.

Lights around the Sedlitz Lake, Sedlitz (photo by Jörg Friebe)
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PIRANESI PONAD CZASEM 

Piranesi jest jednym z tych wielkich architektów, którzy całe swoje życie rysował. Przez ostatnie dwa wieki 
wielu artystów – architektów, pisarzy, malarzy było inspirowanych przez prace Piranesiego. Jego akwaforty 
nadal oddziałują i mają siłę trwania ponad czasem.

Słowa kluczowe: Giovanni Batista Piranesi, rysunek architektoniczny, teoria architektury, monumentalność

Przyjmując pogląd, że architektura jako część kul-
tury jest pojęciem szerszym niż określenie zrealizo-
wanych budynków, należy osobno rozważać trwałość 
i przemijanie różnych postaci kultury architektonicz-
nej. Inaczej umierają budowle realne, inaczej starzeją 
się rysunki architektoniczne, inaczej przemijają idee. 
Te ostatnie wydają się być najbardziej żywotne dzięki 
różnym nośnikom, zdolnościom powielania się i ad-
optowania do nowych warunków. Przykładem mogą 
być wątki architektury klasycznej po raz kolejny oży-
wiane w okresie architektury postmodernistycznej. 

Richard Dawkins zaproponował koncepcję replika-
torów tzw. memów – jednostek przekazu kulturowe-
go przenoszonych w ramach kontaktów społecznych 
na wzór genów w reprodukcji biologicznej [1]. Taka 
koncepcja teoretyczna pozwala oceniać trwałość zna-
czących dzieł i dorobek wielkich postaci architektury. 

Jedną z ważnych postaci historii architektury, któ-
ra swoimi ideami i obrazami architektury zaraziła wy-
obraźnię wielu twórców kolejnych pokoleń, jest Gio-
vanni Battista Piranesi (1720–1778). Kwestia trwania 
i przemijania w szczególny sposób wiąże się z tą po-
stacią, ponieważ dotyczy zarówno samej spuścizny 
wielkiego twórcy, jak i treści większości jego prac. 

Piranesi prawie całe dorosłe życie spędził w Rzy-
mie. Jako architekt zrealizował tylko jeden projekt. 
Zasłynął natomiast jako wybitny grafik, wizjoner oraz 
badacz Starożytnego Rzymu. Uczył się warsztatu pla-
stycznego od sprawnych rytowników oraz wielkich 
artystów (m.in. braci Bibiena i Giambattisty Tiepolo) 
pod kątem umiejętności wykonywania vedute, mod-
nych w tamtym czasie widoków miejskich. Piranesi 
zawsze podkreślał, że jest architektem podpisując 
się architetto veneziano [2]. Traktował jednak ten za-
wód nie jako sztukę dobrego budowania (co może 
realizować mistrz budowlany), lecz jako dyscyplinę, 
w której powinny dominować jakości intelektualne: 
miejsce architekta nie jest na placu budowy – jego 
zadaniem są refleksje teoretyczne, idee [3].

Dorobek graficzny Piranesiego można podzielić 
na kilka grup tematycznych: vedute – widoki współ-
czesnego autorowi Rzymu oraz pozostałości jego 
dawnej świetności: ruiny budowli, detale architek-
toniczne, sprzęty itp.; próby rekonstrukcji dawnych 
obiektów, kompozycje architektoniczne, m.in. projek-
ty zdobienia kominków oraz fantazje architektonicz-
ne, z pośród których najsłynniejsze tworzą cykl Car-
ceri (Więzienia) [4].
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Życie i twórczość Piranesiego jest opisana w wielu 
publikacjach. John Wilton-Ely i Luigi Ficacci są auto-
rami dwóch kompletnych katalogów prac Piranesie-
go. Twórczością jego zajmowało się wielu historyków 
sztuki, m.in. Rudolf Wittkower i Jonathan Scott. Man-
fredo Tafuri rozpoczyna swoją pracę o historii ostat-
nich wieków architektury od rozdziału dotyczącego 
twórczości Piranesiego [5]. Interesujący esej pt. Czar-
ny mózg Piranesiego napisała belgijska pisarka Mar-
guerite Yourcenar [6]. Ta fragmentaryczna lista auto-
rów zajmujących się twórczością Piranesiego ukazuje 
rangę przypisywaną mu współcześnie oraz potwier-
dza jego miejsce w historii.

Piranesi zaczynał swoją aktywność twórczą ba-
zując na ówczesnych standardach i osiągnięciach 
plastycznych: posługiwał się technikami graficzny-
mi, przede wszystkim akwafortą, wykonywał widoki 
miejskie, sięgał do wylansowanego przez Bibienów 
rozwiązania widoku perspektywicznego dla sceno-
grafii teatralnej scena per angolo [ 7]. Wypracował 
jednak własne standardy plastyczne i stał się klasą 
samą w sobie. 

Prace Piranesiego – dorobek architektury i sztuki 
baroku przyswojony i pomnożony przez talent i wy-
obraźnię artysty – stały się zbiorem idei wysłanych 
w przyszłość. Jeszcze w XVIII wieku jego twórczość 
spotkała się z żywym odbiorem. Badacze wskazują 
na rolę twórczości Piranesiego w kształtowaniu się 
neoklasycyzmu i romantyzmu. Jego idee architekto-
niczne i wizje plastyczne oddziaływały na różne ob-
szary twórczości: literaturę, sztuki plastyczne, film.

Wielu pisarzy nawiązywało do twórczości Pirane-
siego, m.in. Horace Walpole, Thomas De Quincey, 
Victor Hugo [8]. Również w twórczości XX-wiecznych 
pisarzy można odnaleźć atmosferę mrocznych prze-
strzeni architektury Więzień, m.in. w opowiadaniu 
Jorge Luisa Borgesa Biblioteka Babel czy w powie-
ści Imię róży Umberto Eco. 

W sztukach plastycznych inspiracje twórczością 
Piranesiego są bardziej oczywiste. Formalne nawią-
zania do wnętrz Piranesiego można odnaleźć w li-
tografiach M.C. Eschera. Prace takie jak Dom scho-
dów czy Wypukły i wklęsły ukazują klatki schodo-
we, w których biegi schodów w różnych kierunkach, 
płaszczyznach i na różnych poziomach tworzą zło-
żoną strukturę przypominającą Więzienia [9]. Nato-
miast Ian  Hamilton Finlay wykonał w 1991 roku lito-
grafię After Piranesi będącą kopią tytułowej strony 
z drugiego wydania Więzień, zastępując jedynie ty-
tuł cyklu w środku obrazu zdaniem: When the world 
took to tolerance it took to crime [10].

W wielu współczesnych wytworach kultury ma-
sowej – komiksach, grach komputerowych – moż-
na się doszukać jeżeli nie inspiracji wprost to echa 
poetyki i plastyki wnętrz Więzień, archetypu monu-
mentalnej przestrzeni architektonicznej – wielopo-
ziomowej, wieloplanowej, groźnej, mrocznej, jedno-
cześnie zamkniętej i niekończącej się. Szczególną 
fascynację tym cyklem można dostrzec w pracach 
bel gijskiego artysty, autora komiksów Françoisa Schu-
itena. W utworze pod tytułem La Tour tworzy on pla-
styczne wizje wnętrz wyraźnie inspirowanych praca-
mi Piranesiego [11].

Również film korzystał z wizji przestrzennych i pla-
styki akwafort Piranesiego poczynając od Metropo-
lis Fritza Langa czy Pancernika Potiomkin Siergie-
ja Eisensteina [12]. Mroczna aura Więzień pojawia 
się zwłaszcza w filmach science fiction, np. w filmie 
Brazil Terrego Gilliamsa. Natomiast wnętrza przypo-
minające barokowe budowle z obrazów Piranesiego 
zaprojektował scenograf Holger Gross do filmu Kro-
niki Riddicka.

Najważniejsze jest jednak jego oddziaływanie na 
kulturę architektoniczną. Marguerite Yourcenar napi-
sała: Jest wysoce prawdopodobne, że począwszy od 
końca XVIII wieku każdy początkujący architekt pozo-
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stawał pod bezpośrednim lub pośrednim wpływam 
albumów Piranesiego [13]. Przykładem wyraźnej in-
spiracji tymi obrazami jest szwajcarski architekt Carl 
Zehnder (1859–1938), który przez całe życie poszu-
kiwał idealnego piękna w architekturze [14]. W jego 
rysunkach dominowała monumentalność a częstym 
tematem prac były rozlegle wielopoziomowe hole 
z rozbudowaną strukturą przestrzenną schodów, ar-
kad, kolumnad. 

Jest również wiele przykładów współczesnych in-
spiracji lub nawiązań do prac Piranesiego. Leon Krier 
swoje prace na wystawę Roma Interrotta w 1978 r. wy-
konał jako kolaże rysunków projektowych i fragmen-
tów akwafort Piranesiego z widokami Rzymu [15].  
Natomiast Stan Allen eksperymentował z układami 
urbanistycznymi nawiązując do rekonstrukcji Pól Mar-
sowych Piranesiego [16].

W ostatnich dekadach w Niemczech miały miejsce 
trzy wystawy konfrontujące twórczość Piranesiego z ar-
chitekturą współczesną – w Hannoverze (1981/82) – In-
ventionen. Piranesi und Architecturphantasien in der 
Gegenwart, w Stuttgarcie (1999) – Giovanni Batista 
Piranesi – Die poetische Wahrheit oraz Vision Pirane-
si w Ulm (2002). W tej ostatniej wystawie wzięli udział 
m.in. Hans Dieter Schaal, grupa Coop Himmelb(l)au, 
Lebbeus Woods oraz Daniel Libeskind [17].

Szczególnie wyczuwalny klimat wnętrz Piranesie-
go można odnaleźć w niektórych pracach Woodsa. 
Jego projekt Underground Berlin (1988) proponował 
sieć swobodnie drążonych kanałów pod podzielonym 
jeszcze w tym czasie Berlinem [18]. W tym przypad-
ku zwraca uwagę również technika rysunkowa Wood-
sa – szrafunek rysunków przypomina graficzne fak-
tury akwafort Piranesiego. 

Biorąc pod uwagę dorobek Piranesiego i jego 
współczesną percepcję, można wskazać kilka powo-
dów jego wyjątkowej i ponadczasowej pozycji w ar-
chitekturze oraz szerzej, w kulturze.

Większość prac Piranesiego dotyczy monumen-
talności – wartości poszukiwanej przez twórców i po-
żądanej przez zleceniodawców. Piranesi dokumento-
wał wielkość Rzymu. Większość jego obrazów uka-
zuje budowle monumentalne: Panteon, Koloseum, 
świątynie, grobowce, łuki triumfalne. Monumental-
ność jest cechą, która zdaje się gwarantować wiecz-
ną trwałość obiektom. Ale Piranesi przedstawiał  
architekturę wiecznego miasta w swojej kruchości 
materiału. Monumentalność architektury na jego ob-
razach ukazana jest przeważnie jako ślady triumfu 
w stanie ruiny. To niezwykle wymowne przeciwsta-
wienia dowodów potęgi cywilizacji i nieuchronnego 
działania czasu. Dzięki temu również trwanie i prze-
mijanie nabrały w pracach Piranesiego monumen-
talnego wymiaru. 

Piranesi jakością i tematyką swoich prac wykazał 
się niezwykłą wyobraźnią architekta i artysty. Z wiel-
ką lekkością rytował architektoniczne kaprysy i grot-
teschi. Tworzył wyimaginowane obrazy starożytnych 
budowli i rekonstrukcje zabytków Rzymu. A w cy-
klu Carceri zaprezentował mistrzostwo wyrafinowa-
nej plastyki i poetyki w obrazowaniu tajemniczych 
wnętrz architektonicznych. Nawet dokumentując re-
alne zrujnowane budowle oprawiał sceny ekspresyj-
ną przyrodą i scenkami rodzajowymi. Wyobraźnia 
i wrażliwość obecna w jego twórczości kształtowa-
ła preromantyczne spojrzenie na rzeczywistość [19].

Architektoniczne obrazy Piranesiego osiągnęły 
ważną pozycję w kulturze XIX i XX wieku. Nie reali-
zacje budowlane architekta, lecz jego rysunki fascy-
nowały oraz inspirowały twórców w wielu dziedzinach 
sztuki. Piranesi zajmował się ideami architektonicz-
nymi. Papier odbitek może zżółknąć, idee mogą się 
dezaktualizować ale nie znikają dopóki trwają w for-
mach zapisu. Ten fakt nadaje autonomicznej warto-
ści rycinom Piranesiego.

Wielkie uznanie budzi również postać samego 
Piranesiego jako człowieka obdarzonego wielką wy-
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obraźnią i niezwykle twórczego. Czuł się architek-
tem, kochał architekturę i w pełni jej się poświęcił, 
a w szczególności badaniu i dokumentowaniu daw-
nej architektonicznej świetności Rzymu. Z jedna -
kowym pietyzmem dokumentował pojedyncze kamie-
nie kapitolińskie, jak i konstruował wizjonerskie wnę-
trza. Był artystą i teoretykiem zaangażowanym w wal-
kę o swoje poglądy, człowiekiem owładniętym pasją. 
Mówił: Potrzebuję wielkich idei i myślę, że gdyby ka-
zano mi zaprojektować świat na nowo, miałbym sza-
leńczą odwagę podjąć się tego zadania [20].

Piranesi przeszedł do historii architektury dzię-
ki swoim obrazom. Obrazy te – jak wykazano powy-
żej, posiadają nadal moc oddziaływania, inspirowa-
nia. Zatem trwają. Ich papierowa kruchość okazała 
się równie trwała jak marmur budowli. A może idee 
w nich zawarte nawet silniej docierają do świado-

mości kolejnych pokoleń, bo dotyczą jakiejś istotnej 
prawdy o architekturze.

Umberto Eco stwierdził, że jedynie literatura za-
wiera prawdę, ponieważ wszystko, co jest napisane, 
co robią i mówią bohaterowie, jest do sprawdzenia 
w tekście [21]. Czy to samo można powiedzieć o ry-
sunku architektonicznym? Daniel Libeskind stwierdził, 
że znaczenie prac Piranesiego leży w fakcie, iż nie 
używał on architektury do celów pozaarchitektonicz-
nych, że był opętany na punkcie jej własnej prawdy 
[22]. Można pokusić się o sparafrazowanie wypo-
wiedzi Eco: obrazy Piranesiego zawierają prawdę 
o architekturze, bo wszystko, co chciał powiedzieć 
autor, znajduje się na rysunku. A ta intensywna narra-
cja jest magnetyczna. Dlatego nadal przyciąga i zara-
ża wyobraźnię twórców. Ryciny Piranesiego jak wehi-
kuł czasu przenoszą idee i wizje, a memy przenoszą 
je z umysłu do umysłu. I tak trwają ponad czasem.
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PIRANESI OVER TIME

Giovani Battista Piranesi is one of this great architects, who drew all his life. During last two centuries many 
artists – architects, painters, writers were inspired by the works of Piranesi. His etchings still have impact 
and a power to continue over time.
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Assuming that architecture, as a part of culture, is 
a broader notion than a description of implemented 
buildings, we should consider the durability and 
fleetingness of various shapes of architectural culture 
separately. Real edifices die differently, architectonic 
drawings grow old differently, ideas elapse differently. 
Ideas seem the most vital owing to diverse carriers as 
well as their ability to duplicate themselves and adopt 
to new conditions. It may be exemplified by some 
motifs of classical architecture which were revived 
in the period of postmodernist architecture. Richard 
Dawkins suggested the concept of replicators, so-
called mems – units of a cultural message transmitted 
in social contacts like genes in biological reproduction 
[1]. Such a theoretical concept makes it possible to 
evaluate the durability of significant works and the 
architectural output of celebrated personalities.

One of the most important figures in the history 
of architecture, who imbued the imagination of many 
creators in later generations with his ideas and im-
ages of architecture, was Giovanni Battista Piranesi 
(1720–1778). The question of durability and fleeting-
ness is related to this outstanding author in a special 
manner because it concerns his legacy as well as the 
content of his works.

Piranesi spent almost all of his adult life in Rome. 
As an architect, he implemented only one design but 
he earned a name as a great graphic artist, a visionary 
and a researcher of ancient Rome. He learnt artistic 
techniques from some skillful engravers and talented 
painters (e.g. the Bibiena brothers or Giambattista Tie-
polo) paying special attention to the ability to produce 
vedute – fashionable urban landscapes. Piranesi always 
emphasized his being an architect by autographing 
architetto veneziano [2]. However, he treated his profes-
sion not as the art of good construction (which may be 
practised by a master builder) but as a discipline which 
should be dominated by intellectual qualities: an archi-
tect’s place is not a construction site – his assignments 
are theoretical reflections and ideas [3].

Piranesi’s graphic portfolio can be divided into 
several thematic groups: vedute – landscapes of 
Rome and the remains of its former grandness: edifice 
ruins, architectural details, devices etc., attempts to 
reconstruct old objects, architectural compositions, 
e.g. designs of mantelpieces, and architectural fanta-
sies – the most famous of them form a cycle entitled 
Carceri (Prisons) [4].

The life and creative activity of Piranesi is de-
scribed in numerous publications. John Wilton-Ely 
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and Luigi Ficacci are the authors of two complete 
catalogues of Piranesi’s works. Numerous art histo-
rians, e.g. Rudolf Wittkower or Jonathan Scott, have 
dealt with his creations. Manfredo Tafuri begins his 
work on the history of recent centuries of architecture 
with a chapter devoted to Piranesi’s output [5]. The 
Belgian author Marguerite Yourcenar wrote an inter-
esting essay entitled The Black Brain of Piranesi [6]. 
This fragmentary list of authors dealing with Piranesi’s 
work shows his contemporary rank and confirms his 
place in history.

Piranesi’s early creative activity was based upon 
the then standards and artistic achievements: he 
applied various graphic techniques, mainly etching, 
prepared urban landscapes, referred to the Bibienas’ 
solution of perspective view for theatrical set design 
scena per angolo [7]. However, he worked out his 
own artistic standards and was in a class by himself.

Piranesi’s works – achievements of Baroque archi-
tecture and art adopted and multiplied by his talent 
and imagination – became a collection of ideas sent 
into the future. Even in the 18th century, his creations 
met with keen interest. Researchers indicate the role 
of Piranesi’s works in the formation of Neoclassicism 
and Romanticism. His architectural ideas and painting 
visions influenced various areas of creation: literature, 
fine arts, cinematography.

Many writers – for instance Horace Walpole, Tho-
mas De Quincey or Victor Hugo – referred to Piranesi 
[8]. In some books by 20th-century authors, one can 
also find the atmosphere of the murky architectural 
spaces of Prisons, e.g. in the short story Babel Library 
by Jorge Luis Borges or in the novel The Name of the 
Rose by Umberto Eco.

Inspirations from Piranesi’s works in fine arts are 
less obvious. Formal references to Piranesi’s interiors 
can be found in M.C. Escher’s lithographs. Such 
works as The House of Stairs or Convex and Concave 

show staircases whose flights in various directions, 
on different planes and levels form a complex struc-
ture resembling Prisons [9]. In 1991, Ian Hamilton 
Finlay created a lithograph entitled After Piranesi be-
ing a copy of the title page from the second edition 
of Prisons. He only replaced the original title of the 
famous cycle in the centre of his picture with this 
sentence: When the world took to tolerance it took 
to crime [10].

In numerous contemporary products of mass 
culture – comics, computer games – we can find 
some echoes of the poetics and plasticity, if not direct 
inspiration, of the interiors of Prisons, an archetype 
of a monumental architectural space – multilevel, 
multiplan, dangerous, murky, closed and endless at 
the same time. Strong fascination in this cycle can 
be noticed in the works of the Belgian comic artist 
François Schuiten. In La Tour, he creates visions of 
interiors clearly inspired by Piranesi’s output [11].

Filmmakers have been using Piranesi’s spatial 
visions and the structure of his etchings since Fritz 
Lang’s Metropolis or Sergey Eisenstein’s Battleship 
Potemkin [12]. The murky aura of Prisons appears in 
many science fiction films, e.g. Terry Gilliam’s Brazil. 
Interiors resembling Baroque edifices from Piranesi’s 
pictures were designed by the set designer Holger 
Gross for the production of The Riddick Chronicles.

However, his impact on architectural culture is es-
sential. Marguerite Yourcenar wrote, It is highly probable 
that, starting from the late 18th century, every novice 
architect remained under the direct or indirect influence 
of Piranesi’s albums. [13] Clear inspiration from these 
paintings may be exemplified by the Swiss architect 
Carl Zehnder (1859–1938) whose entire life was a quest 
for ideal beauty in architecture [14]. His drawings were 
dominated by monumentality, while their themes were 
often vast multilevel halls with the extended spatial 
structure of stairs, arcades and collonades.
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There are also lots of examples of contemporary in-
spirations or references to Piranesi’s works. Leon Krier 
prepared his works for the exhibition Roma Interrotta 
in 1978 as collages of Piranesi’s design drawings and 
etching fragments with some Roman landscapes [15]. 
Stan Allen experimented with urban layouts referring 
to Piranesi’s reconstruction of Mars Field [16].

In the previous decades, there were three German 
exhibitions which confronted Piranesi’s portfolio with 
contemporary architecture – in Hanover (1981/82) 
– Inventionen. Piranesi und Architecturphantasien 
in der Gegenwart, in Stuttgart (1999) – Giovanni 
Battista Piranesi – Die poetische Wahrheit, and in 
Ulm (2002) – Vision Piranesi (Hans Dieter Schaal, 
the Coop Himmelb(l)au group, Lebbeus Woods and 
Daniel Libeskind took part in it) [17]. The peculiar 
climate of Piranesi’s interiors can be found in some 
works of Woods. His project Underground Berlin 
(1988) proposed a network of freely excavated ca-
nals under the politically divided Berlin [18]. In this 
case, Woods’ technique attracts attention, too – the 
mode of his drawings resembles the graphic texture 
of Piranesi’s etchings.

Taking Piranesi’s achievements and his contem-
porary perception into consideration, we can indicate 
several reasons for his unique and timeless position 
in architecture and, more broadly, in culture.

Most of Piranesi’s works concern monumentality 
– a value wanted by creators and desired by clients. 
Piranesi documented the grandness of Rome. Most 
of his paintings present monumental edifices: the 
Pantheon, the Coliseum, temples, tombs, triumphal 
arches. Monumentality is a feature which seems 
to guarantee the eternal durability of objects. But 
Piranesi showed the architecture of the eternal city 
in the delicateness of its material. In his pictures, the 
monumentality of architecture is usually shown as 
traces of triumph in ruins. They make an extraordinar-

ily articulate contrast between the proofs of the power 
of civilization and the unstoppable lapse of time. 
Owing to this, durability and fleetingness assumed 
a monumental dimension in Piranesi’s works, too.

The quality and themes of Piranesi’s works reveal 
this architect and artist’s unusual imagination. He 
engraved architectonic capriccios and grotteschi with 
extreme lightness. He created imaginary pictures 
of ancient edifices and reconstructions of Roman 
monuments. In the Carceri cycle, he presented the 
mastership of sophisticated plasticity and poetics in 
picturing mysterious architectural interiors. Even while 
documenting real edifices in ruins, he framed them 
with expressive nature and genre scenes. Imagina-
tion and sensitivity, always present in his creations, 
shaped the pre-romantic outlook on reality [19].

Piranesi’s architectonic pictures vaulted into 
prominence in the culture of the 19th and 20th centu-
ries. Not so much his architectural and constructional 
implementations as his drawings fascinated and in-
spired creators in many disciplines of art. Piranesi 
dealt with architectural ideas. Printing paper may 
turn yellow, ideas may become obsolescent but they 
do not disappear as long as they last in some forms 
of record. This fact gives an autonomous value to 
Piranesi’s prints.

The figure of Piranesi – a man endowed with 
unlimited imagination and creativity – gains a lot 
of recognition as well. He thought of himself as an 
architect, he loved architecture and fully dedicated 
himself to it putting special emphasis on researching 
and documenting the ancient architectural greatness 
of Rome. With equal pietism, he documented single 
Capitol stones as well as constructed visionary inte-
riors. He was an artist and a theoretician involved in 
a struggle for his opinions, a man overwhelmed by 
passion. He said, I need big ideas and I think that if 
I were told to design this world anew, I would have 
the mad courage to make such a commitment [20].
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Piranesi went down in history owing to his pictures. 
As I demonstrated above, they still have the power of 
influencing and inspiring people – they endure. Their 
paper delicacy turned out to be as durable as the 
marble of edifices. Or perhaps the ideas inside them 
get through to the consciousness of generations even 
more strongly because they concern a significant truth 
about architecture.

Umberto Eco claims that only literature contains 
the truth because all that is written, that characters 
do and say, can be checked in a text [21]. Can we 
say the same about architectural drawing? Daniel 

Libeskind says that the significance of Piranesi’s 
works lies in the fact that he never used architecture 
for non-architectural purposes, that he was wild 
about its own truth [22]. We can try to paraphrase 
Eco’s statement: Piranesi’s paintings include a truth 
about architecture because all that the author wanted 
to say is in a drawing. This intensive narration is 
magnetic. That is why it attracts and inspires crea-
tors’ imagination. Just like a time machine, Piranesi’s 
prints transfer ideas and visions, while mems carry 
them from one mind to another. And so they last 
beyond time.
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O HISTORII TERAŹNIEJSZOŚCI I ANTROPOLOGII RZECZY.  
KIEDY DZIEŁO ARCHITEKTURY STAJE SIĘ SEMIOFOREM

Badanie przeszłości oraz odnajdowanie historycznych odniesień stało się w ciągu ostatnich kilkudziesię-
ciu lat szerokim obszarem poszukiwań badawczych. Podejmowane w ostatnich latach zagadnienia ochro-
ny dziedzictwa współczesności boryka się z problemem niejednoznaczności kryteriów chronologicznych dla 
uznania dzieła architektury. Autor dla określenia relacji pomiędzy teraźniejszością a przeszłością przywołu-
je z analizy historycznej pojęcie semioforu czyli widzialnego przedmiotu materialnego obdarzonego znacze-
niem. Jednocześnie wprowadza je do strukturalistycznej analizy obszarów badawczych dziedzictwa prze-
strzennego XX wieku. 

Słowa kluczowe: historia, teraźniejszość, dziedzictwo, semiofor, architektura

Wiek dwudziesty to w dziejach świata okres 
o szczególnym znaczeniu. Chyba nigdy wcześniej 
w historii wydarzenia decydujące o obliczu archi-
tektury i kształcie przestrzennym miast nie przebie- 
gały w takim zagęszczeniu i z taką siłą, zarówno  
konstruktywną jak i niszczącą. Nastąpiły zmiany przy-
należności państwowej, wojny światowe, przekształ-
cenia i zmiany struktur politycznych, stosunków spo-
łecznych, ekonomicznych i własnościowych. Gwał-
towny przyrost demograficzny, industrializacja oraz 
postęp techniczny i technologiczny odcisnęły niezwy-
kłe piętno na przestrzeni wszystkich kontynentów. Hi-
storia architektury jako dyscyplina naukowa znajdu-
je się obecnie w sytuacji dosyć szczególnej. Z jed-
naj strony musi odnieść się do problematyki dotyczą-
cej przewartościowania zakresu i pojęć historii archi-
tektury jako dyscypliny, a z drugiej odpowiedzieć na 
aktualne problemy badawcze wynikające ze złożo-
nej sytuacji kulturowej uwarunkowanej postkolonial-
ną spuścizną i ekonomicznymi migracjami. W tym 
niezwykłym tyglu powstawały (i dalej powstają) ele-

menty kultury uznane za ważne dla przyszłych po-
koleń. Szybkość zmian i następujące po sobie for-
macje polityczne prowadzą w funkcjonalny niebyt  
wiele jeszcze nie dawno ważnych obiektów architek-
tonicznych i zespołów urbanistycznych. 

Podejmowany w ostatnich latach problem ochro-
ny dziedzictwa współczesności nie odpowiada 
 jednoznacznie na pytanie co do obszaru tego dzie-
dzictwa można zaliczyć. Istnieje ogromny metodolo-
giczny dylemat, w jaki sposób (i na podstawie jakich 
kryteriów) uznać można dzieło architektury (obiekt, 
zespół urbanistyczny) za współczesny, a jaki stopniu 
uznać już za dziedzictwo przeszłości. Badanie prze-
szłości, poszukiwanie historycznych odniesień sta-
ło się w ciągu ostatnich dwudziestu lat ogromnym 
polem poszukiwań i eksploracji. Jednocześnie ilość 
i ranga wydarzeń w znaczący sposób się ciągle zwięk-
sza. Oczekiwania społeczne dotyczące odczytywa-
nia oraz interpretacji poprzednich okresów w histo-
rii także w niespotykany dotychczas sposób rosną. 
Już Jacques Le Goff w swojej znakomitej książce  
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Historia i pamięć zauważył, że: w skutek przyspiesze-
nia historii, masy w narodach przemysłowych zaczę-
ły nostalgicznie poszukiwać własnych korzeni; stąd 
moda retro, upodobanie do historii i archeologii, rosz-
czenia do folkloru, popularność etnologii, szaleństwo 
na punkcie fotografii stwarzającej pamięć i wspomnie-
nia, prestiż pojęcia dziedzictwa [1]. Należy jednak 
podkreślić, że przeniesienie historii politycznej i hi-
storii kultury (w tym oczywiście architektury) na plan 
pierwszy zbiegło się z przeniesieniem centrum zain-
teresowania badaczy ku wiekowi XIX, XX i teraźniej-
szości [2]. Jak pisał Krzysztof Pomian, jeden z wybit-
nych polskich historyków: Historia ta stała się możliwa, 
gdy teraźniejszość przestała być ujmowana wyłącz-
nie przez postrzeżenie i gdy można z niej było uczy-
nić, za przykładem przeszłości, przedmiot poznania za 
pośrednictwem źródeł, to znaczy wraz z pojawieniem 
się nauk społecznych. Ale historia teraźniejszości mo-
gła urzeczywistnić się w pełni dopiero po otwarciu ar-
chiwów, co w wielu krajach już w latach sześćdziesią-
tych XX wieku pozwoliło badać okres międzywojenny, 
a nawet pierwsze dziesięciolecia powojenne [3]. Na-
leży dodać, że dzisiaj pozwala badać cały wiek XX 
i sięgać do początków wieku XXI. Trudno jednoznacz-
nie stwierdzić czy omawiane mechanizmy dadzą się 
przenieść na grunt każdego z narodów, jednak me-
todologiczna zasada pozostaje w mocy.

Wydaje się, że architektura dzisiaj jest przede 
wszystkim teraźniejszością. Każdego dnia dociera 
do jej odbiorców ogromna ilość informacji: wizuali-
zacji, projektów, realizacji fotografii, niesamowitych 
pomysłów znaczonych coraz doskonalszymi wizu-
aliza cjami. Jest istotnym pytanie, jaka ilość informa-
cji pozostaje w naszej pamięci. Zdaniem Ewy Rewers 
szczególną rolę w kulturze odgrywają trzy rodzaje pa-
mięci: pamięć polityczna, intelektualna oraz potoczna. 
Jednak na pierwszy plan w naszej medialnej kulturze 
wysunęła się tzw. pamięć instrumentalna [4]. Jest ona 
przykładem pamięci niezaangażowanej, która może 

przybierać różne strategie bez konkretnego punktu 
odniesienia, przybierając postać strategii jednostko-
wych lub zbiorowych, wykorzystujących chybotliwe 
obrazy zdarzeń jako podstawę porównań, niezbęd-
ny element integracji [5]. Jednak we współczesnych 
procesach kulturowych dochodzi do tzw. interferen-
cji pamięci, w których zdarzenia nie tyle się zaciera-
ją, ile nachodzą na siebie, wzajemnie przenikają gdy 
dochodzi do momentu odczytywania ich istoty i sen-
su. Dla takich wzajemnie nakładających się zjawisk 
i procesów kulturowych Wolfgang Welsch wprowa-
dził pojęcie transkulturowości, czyli takiej koncepcji 
kultury, w której formacje je tworzące nie są global-
nie jednolite, lecz właśnie różnorodne [6].

W określaniu relacji pomiędzy teraźniejszością 
a przeszłością warto przywołać pojęcie semioforu [7]. 
Pojęcie to wprowadzone przez Krzysztofa Pomiana, 
jest przypisane wszystkim przedmiotom materialnym 
obdarzony znaczeniem. By wyjaśnić jego znaczenie, 
wprowadza klasyfikację ogółu przedmiotów widzial-
nych, dzieląc je na wytwory natury i wytwory czło-
wieka [8]. Znajdując pierwotnie zastosowanie semio-
foru do literatury, Pomian rozszerza je na wszystkie 
przedmioty widzialne (w których zawierają się także 
dzieła architektury – przyp. PM). Wśród semioforów 
może znaleźć się dowolny przedmiot widzialny, pod 
warunkiem poddania go dwóm zabiegom: wyłączenia 
z procesu użytkowaniu i zmiana jego funkcji, a tak-
że umiejscowienie go tak, by był oglądany, otaczając 
go jednocześnie opieką i ochroną [9]. Wydaje się, że 
nic nie przeszkadza uznaniu za semiofor widzialnego 
przedmiotu jakim jest z pewnością dzieło architektu-
ry – widzialny element narracji miasta. Warto dodać 
za Ingardenem, że dzieło takie musi być przedmio-
tem realnym, tj. trwale ucieleśnionym w rzeczy real-
nej, a nie tylko pomyślanym (lub wyobrażonym) in-
tencjonalnym przedmiotem [10]. Wydaje się, że tylko 
taki widzialny przedmiot może utracić swoją dotych-
czasową funkcję i podlegać ochronie [11].
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W praktyce w zależności od przyjętego modelu in-
terpretacyjnego, pojęcie to staje się bardzo elastycz-
nym elementem opisowym pozwalającym na analizę 
złożonych struktur zarówno w układzie diachronicz-
nym, jak i synchronicznym. Przykładem takiej struk-
tury może być np. miasto, czyli system składający się 
z wielu różnych przedmiotów widzialnych – semiofo-
rów, będących wytworem zarówno natury jak i czło-
wieka. Dodajmy przedmiotów, które w rozumieniu ar-
chitektonicznym są przekształconymi i pozbawionych 
swojej funkcji obiektami, objętym ochroną jako dzie-
dzictwo przeszłości. Dalej każdy model takiej struk-
tury poddany zostaje transformacji (czyli transkultu-
rowy, jak widział to Welsch) oraz być tak zabudowa-
ny by jego funkcjonowanie było samoświadome [12].

Idąc dalej za Levi-Straussem, można przyjąć że, 
pojęcie struktury (a więc także miasta) ma charak-
ter systemu, składającego się z różnych elementów, 
których zmiana pociąga zmianę wszystkich pozosta-
łych. Odczytanie poszczególnych elementów może 
nastąpić jedynie przez określenie relacji elementów 
do całego systemu, czyli musi stać się kontekstualne. 
[13] Dla takiego modelu odczytywania wartości ele-
mentów miasta zarówno w chronologicznym kontek-
ście historycznym, ale także w znaczeniu wartościu-
jącym przydatne może okazać się pojęcie semioforu. 
W transkulturowym świecie, obdarzonym instrumen-
talną pamięcią, semiofor jest osobliwym elementem 
będącym zarówno elementem teraźniejszości, jaki 
i równocześnie fragmentem dziedzictwa przeszłości. 

Dla analizy dzieła architektonicznego (urbanistyczne-
go) prowadzonej z perspektywy antropologicznej warto 
rozszerzyć pojęcie semioforu również na twórczość ar-

chitektoniczną. W zasadzie każdy przedmiot (obiekt) tra-
cący swoje pierwotne przeznaczenie, a którego ochronę 
się postuluje może być do niego zaliczony. Pojęcie to 
w wygodny sposób pozwala na umieszczenie w histo-
rii przedmiotu do niedawna współczesnego. W prakty-
ce pozwala wartościowe obiekty z ostatnich kilkudzie-
sięciu lat zaliczyć do dziedzictwa przeszłości.

Jednym z najbardziej aktualnych obszarów badaw-
czych współczesnej historii architektury pozostaje dzie-
dzictwo przestrzenne XX wieku. Jednak pomimo do-
stępu do archiwów i źródeł obiekty architektoniczne 
i zespoły urbanistyczne powstałe w tym czasie są cią-
gle jeszcze zagadnieniem wymagającym badań pod-
stawowych, prowadzących do rozpoznania zasobów 
oraz wyodrębnienia szczególnie wartościowych obiek-
tów  [14]. Wartość architektury XX-wiecznej jest często 
niedoceniana w kręgach fachowych – konserwatorów 
zabytków, architektów, historyków sztuki, a niemal wcale 
nie jest obecna w świadomości władzy i społeczeństwa. 
W Polsce dopiero na przełomie lat 80/90. zaczęto wpi-
sywać do rejestru zabytków pierwsze obiekty z końca 
wieku XIX i początku XX wieku, niemal zupełnie pomi-
jając wpisy obiektów modernistycznych. Tworzono też 
szersze listy obiektów i zespołów, choć miały one je-
dynie postulatywny charakter [15]. Zasadniczym pro-
blemem takich porównań była cezura czasowa według 
której obiekty z teraźniejszości mogły stać się chronio-
nymi obiektami przeszłości. Wyselekcjonowane za po-
mocą narzędzi wartościujących obiekty współczesne, 
które zmieniły swą pierwotną funkcję, a dla których  
postuluje się ochronę materialną stać się mogą archi-
tektonicznymi semioforami – perłami współczesności 
odchodzącymi do świata wspomnień [16].

PRZYPISY

[1] J. Le Goff, Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. 
Stryjczyk, (Histoire et mémorie), Warszawa 2007.

[2] K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, 
s. 218.
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[3] Ibidem, s. 218–219.
[4] E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego 
miasta, Kraków 2005, s. 182–183.
[5] Ibidem, s. 184.
[6] R. Kubicki (red.), Filozoficzne konteksty rozumu tran-
swersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, Poznań 
1998, s. 221.
[7] Por. Antropologia rzeczy – nowy numer Kultury 
Współczesnej oraz recenzja książki J. Barańskiego, 
Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007 (http://
historiaimedia.org/2009/01/15/antropologia-rzeczy-nowy-
numer-kultury-wspolczesnej/ – 15.01.2009); W numerze 
tym P. Rodak w artykule Rzeczy w kontekście pisania. 
O materialności dzienników osobistych przywołuje (za 
K. Pomianem) pojęcie semioforu oraz analizuje kwestie 
materialności dzienników osobistych, ze zwróceniem istot-
nej uwagi na różnice między ich postacią oryginalną (zapis 
codzienny, dzienniki przechowywane w archiwach) a wersją 
drukowaną (książka) wyrażone w sześciu aspektach takich 
jak: materiał, nośnik, struktura materialna, wygląd, narzędzie 
pisania, kształt pisma.
[8] K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, 
s.121–122.
[9] Ibidem, s.128.
[10] R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958, 
s.131. W rozdziale O dziele architektury Ingarden na długo 
przed epoką cyfrową przewidział naturalną wątpliwość dla 
ontologicznego statusu dzieła architektury w następnych 
latach, definiując jednocześnie jego realny wymiar.
[11] Trzeba jednak przyznać, że otwartym pozostaje pytanie, 
czy wirtualny model architektoniczny może utracić swoją 

pierwotną funkcję i być chroniony, czy jest tylko intencjona-
lnym wyobrażeniem.
[12] C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 
1970, s.367–368.
[13] B. Olszewska-Dyoniziak, Człowiek – kultura – 
osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, 
Wrocław 2001, s. 220. Jak słusznie tłumaczy autorka, odc-
zytanie zjawisk poprzez odnajdowanie ich miejsca w całości 
zaczerpnął Levi-Strauss od Hegla.
[14] Warto dodać obiektów wymagających ochrony ze 
względu na walory artystyczne, techniczne i kulturowe, co 
nie było jeszcze niedawno tak oczywiste.
[15] Dawne i nowe zagrożenia dotyczące zarówno history-
cznej tkanki miejskiej, jak obiektów dwudziestowiecznych 
skłoniły do zespołowego sporządzenia kryteriów oceny oraz 
spisu obiektów architektury i urbanistyki, typowanych do 
konserwatorskiej ochrony dóbr kultury m.in. w Warszawie 
i Poznaniu, por. H. Brendel, G. Kodym-Kozaczko, G. Klause, 
P. Marciniak, Prolegomena do ochrony obiektów architek-
tonicznych i zespołów urbanistycznych Poznania XX wieku, 
Poznań 2008, s.5. 
[16] Autor postuluje wyselekcjonowanie zbioru semio-
forów, czyli obiektów o różnym statusie historycznym, 
a wartościowych z kulturowego punktu widzenia, jako 
obiektów wartych szczególnej uwagi i zachowania. Wśród 
nich mogą się znaleźć zarówno dzieła architektury, jak 
i zespoły urbanistyczne, ale także pomniki, reklamy, neony, 
rzeźby przestrzenne, które nie pełnią już swojej pierwotnej 
funkcji. Ich znaczenie i wartość w naturalny sposób postulują 
ich ochronę i zachowanie (nie tylko fizyczne, ale także ich 
obrazy na nośnikach cyfrowych etc.)
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ABOUT HISTORY OF PRESENCE AND THE ANTHROPOLOGY  
OF AN OBJECT. WHEN A WORK OF ARCHITECTURE  
BECOMES A SEMIOPHOR

The twentieth century was a special and significant 
period in the history of the world. Never before had 
events determining the image of architecture and the 
spatial shape of cities proceeded in such concentra-
tion and with such strength, both constructive and 
destructive. There were changes of national affilia-
tion, world wars, transformations and alterations of 
political structures as well as social, economic and 
ownership relations. Intense demographical growth, 
industrialization as well as technical and technologi-
cal progress left their stamp on the space of each 
continent. The history of architecture as a scientific 
discipline is in a peculiar situation these days. On 
one hand, it must refer to the problems of reevaluat-
ing its range and notions; on the other hand, it must 
respond to the current problems of research resulting 
from a complex cultural situation conditioned by the 
postcolonial legacy and economic migrations. This 
unusual melting pot gives birth to those elements 
of culture which are regarded as important to future 

generations. The rate of changes and the multitude 
of political formations lead many architectural objects 
and urban complexes, which were important not so 
long ago, into functional non-existence.

The problem of protecting the heritage of modern 
times, taken up in recent years, does not give an 
unambiguous answer to the question: what can be 
classified as this heritage? There is a serious meth-
odological dilemma how (and by what criteria) a work 
of architecture (an object, an urban complex) can be 
considered as contemporary or as the heritage of the 
past. In the last twenty years, analyzing the past and 
searching for historical references has become a vast 
field for quests and explorations. At the same time, 
the number and rank of events is increasing quickly. 
Social expectations concerning the interpretation of 
the previous periods in history are also rising on an 
unheard-of scale. In his excellent book Histoire et mé-
moire, Jacques Le Goff noticed that as a result of the 
acceleration of history, the masses in industrial nations 

Studying the past and searching for historical references have become an extensive research area over the last 
several dozen of years. The issues of preserving the present day’s heritage that have been undertaken over the 
last few years struggle with the problem of ambiguity of chronological criteria for appreciating a work of archi-
tecture. To define the relation between presence and past, the Author invokes the term of semiophor (known 
from the historical analysis) which means a visible material object endowed with a meaning. At the same time 
he introduces it into the structural analysis of research areas of the 20th century architectural space heritage.

Keywords: history, presence, heritage, semiophor, architecture
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began a nostalgic search for their roots; hence the retro 
style, inclination toward history and archeology, claims 
to folklore, the popularity of ethnology, a craze for 
photography which builds memory and reminiscences, 
the prestige of the notion of heritage [1]. However, we 
should note that transferring political history and the 
history of culture (including architecture, of course) 
onto the foreground coincided with shifting the centre 
of researchers’ interest towards the 19th century, the 
20th century and the present day [2]. Krzysztof Pomian, 
an outstanding Polish historian, wrote, This history 
became possible when the present stopped being 
restrained to perception, when it was turned – just 
like the past – into the subject of cognition through 
the sources, i.e. when social sciences came up. The 
history of the present could be fulfilled after opening 
the archives. In the 1960s, it enabled many countries 
to research the interwar period and the first postwar 
decades [3]. We must add that today this makes it pos-
sible to examine the entire twentieth century or even 
the beginning of the twenty-first century. It is difficult 
to state unambiguously if the discussed mechanisms 
can be transferred onto the ground of every nation but 
this methodological principle remains in force.

It seems that today’s architecture is the present 
first of all. Every day, its addressees receive oodles 
of information: renderings, designs, photographical 
realizations, fantastic ideas visualized in increasingly 
perfect manners. What really stays in our memory 
is a different story. According to Ewa Rewers, three 
kinds of memory play a special role in culture: political 
memory, intellectual memory and colloquial memory. 
However, so-called instrumental memory has come to 
the fore in our media culture [4]. It exemplifies unen-
gaged memory which may adopt various strategies 
without a specific reference point and take on the form 
of individual or collective strategies which use shaky 
images of events as the basis for comparisons, a nec-
essary element of integration [5]. Contemporary cul-

tural processes, however, produce so-called memory 
interferences where events not so much fade away as 
overlap and intermingle at the moment of interpreting 
their essence and meaning. For such overlapping 
cultural phenomena and processes, Wolfgang Welsch 
introduced the notion of transculturalism – a concept 
of culture where the formations which create it are not 
globally uniform but diverse [6].

While defining relations between the present and 
the past, let us recall a semiophore [7]. This notion, 
introduced by Krzysztof Pomian, is attributed to all 
material objects with a meaning. In order to explain this 
issue, he introduces a classification of all visible objects 
and divides them into the products of nature and the 
products of man [8]. Finding the original application 
of a semiophore in literature, Pomian extends it by all 
visible objects (including works of architecture – P.M.). 
Among semiophores, we can find any visible object 
provided that it undergoes two operations: excluding 
it from the process of exploitation and changing its 
function as well as placing it so that it can be watched 
and protected [9]. Nothing seems to be in the way 
of acknowledging a work of architecture – a visible 
object, a visible element of the narration of a city – as 
a semiophore. Let us follow Ingarden: such a work 
must be a real object, durably embodied in a real thing, 
not just an imagined intentional entity [10]. It seems 
that only such a visible object may lose its original 
function and come under protection [11].

In practice, depending on the adopted interpretive 
model, this notion becomes a very flexible descriptive 
element which facilitates an analysis of some complex 
structures, both in diachronic and synchronic layouts. 
Such a structure could be exemplified by the city – 
a system composed of many different visible objects 
– semiophores being the products of nature and man 
as well; in architectural depiction, they are reshaped, 
deprived of their functions and protected as the 
heritage of the past. Further on, each model of such 



254

a structure is transformed (Welsch’s transculturalism) 
and constructed so that its activity is self-aware [12].

Following Levi-Strauss, we may assume that the 
notion of a structure (a city as well) is of the char-
acter of a system consisting of various elements. 
Changing one element results in changing all the 
remaining ones. Interpreting individual elements is 
only possible by defining their relations to the entire 
system – it must become contextual [13]. The notion 
of a semiophore might be useful for such a model of 
interpreting the value of the elements of a city, both in 
the chronological historical context and in evaluation. 
In a transcultural world endowed with instrumental 
memory, a semiophore is an element of the present 
as well as a fragment of the heritage of the past.

For an analysis of an architectonic (urban) work 
carried out from the anthropological perspective, let 
us extend the notion of a semiophore on architectural 
creation, too. In principle, every object which loses its 
original purpose and whose protection is postulated 
can be classified as such. In a comfortable manner, 
this notion makes it possible to place an object, which 
was contemporary until recently, in history. In practice, 
it enables us to classify valuable objects from the 
previous decades as the heritage of the past.

The spatial heritage of the twentieth century re-
mains one of the most current research areas in the 
contemporary history of architecture. In spite of access 
to archives and sources, however, architectural objects 
and urban complexes from those times still make an is-
sue which requires elementary research leading to the 
recognition of resources and the isolation of particularly 
valuable objects [14]. The value of the 20th-century 
architecture is often underestimated in the professional 
communities of monuments restorers, architects and 
art historians. It is also absent from the authorities and 
society’s awareness. In Poland, objects from the belle 
époque did not enter the register of monuments until 
the turn of the 1980s, while most modernist objects 
were passed over. Longer lists of objects and com-
plexes were prepared, too, but their character was 
strictly postulative [15]. The most important problem of 
such comparisons was a temporal caesura which said 
that objects from the present could become protected 
objects of the past. Contemporary objects, selected 
with the help of evaluating tools, which changed their 
original function and whose material protection is being 
postulated, may become architectural semiophores – 
pearls of the present time which move to the world of 
memories [16].

ENDNOTES

[1] J. Le Goff, Historia i pamięć, transl. A.Gronowska, 
J.Stryjczyk, (Histoire et mémorie), Warsaw 2007.
[2] K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, 
p. 218.
[3] Ibidem, pp. 218–219.
[4] E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego 
miasta, Kraków 2005, pp. 182–183.
[5] Ibidem, p. 184.
[6] R. Kubicki (ed.), Filozoficzne konteksty rozumu tran-
swersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, Poznań 
1998, p. 221.

[7] Cf. Antropologia rzeczy – Kultura Współczesna and 
a review of J.Barański’s book, Świat rzeczy. Zarys antropo-
logiczny, Kraków 2007 (http://historiaimedia.org/2009/01/15/
antropologia-rzeczy-nowy-numer-kultury-wspolczesnej/ 
– January 15, 2009) In this edition’s article ”Rzeczy 
w kontekście pisania. O materialności dzienników oso-
bistych”, P. Rodak recalls (after K. Pomian) the notion of 
a semiophore and analyzes the questions of the materiality of 
personal diaries with a special emphasis on the differences 
between their original form (everyday record, archives) and 
printed version (a book) expressed in six aspects: a material, 
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a carrier, a material structure, the appearance, a writing tool 
and the shape of writing.
[8] K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, 
pp. 121–122.
[9] Ibidem, p. 128.
[10] R. Ingarden, Studia z estetyki, Vol. 2, Warsaw 1958, 
p. 131. In the chapter O dziele architektury, Ingarden pre-
dicted a natural doubt for the ontological status of a work 
of architecture long before the digital epoch and defined 
its real dimension.
[11] We must admit, however, that the question if a virtual 
architectonic model may lose its original function and come 
under protection or it is just an intentional image remains 
open.
[12] C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warsaw 
1970, pp. 367–368.
[13] B. Olszewska-Dyoniziak, Człowiek – kultura – 
osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, 
Wrocław 2001, p. 220. As the author rightly explains, Levi-
Strauss borrowed the interpretation of phenomena by finding 
their place in a whole from Hegel.

[14] Objects requiring protection on account of their artistic, 
technical and cultural values which was not so obvious 
until recently.
[15] Old and new threats concerning historical urban tissue 
as well as 20th-century objects imposed collective prepara-
tion of assessment criteria and a register of architectural 
and urban objects designated for the protection of cultural 
goods in Warsaw, Poznań and other cities, cf. Brendel H., 
Kodym-Kozaczko G., Klause G., Marciniak P. (2008), Prole-
gomena do ochrony obiektów architektonicznych i zespołów 
urbanistycznych Poznania XX wieku, Poznań, p. 5.
[16] The author postulates selecting a collection of semio-
phores – objects with diverse historical status, valuable 
from the cultural point of view as those deserving special 
attention and preservation. They may include works of 
architecture and urban complexes as well as monuments, 
advertisements, neon lights and spatial sculptures which do 
not fulfill their original functions anymore. In a natural way, 
their significance and value postulate their protection and 
preservation (physical preservation as well as their images 
on digital carriers etc.).
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ARCHIWUM PAMIĘCI

Budowanie archiwum pamięci uznano jako sposób kształtowania wrażliwości estetycznej stosownej do  
zadań stawianych architekturze.

Słowa kluczowe: teoria, sztuka budowania, poetyka języka architektury

Rodowód określenia teoria sięga do greckiego 
słowa theatai – obserwatorzy. Teorię pierwotnie ro-
zumiano jako obserwację kontemplacyjną, tego co 
jest z zewnątrz, tego co jest dane. Jednak już wtedy 
określenie teoria było synonimem podróży, drogi po-
znania i gromadzenia wiedzy wspartej nie na biernej, 
statycznej obserwacji świata, lecz na nieustannej po-
dróży w jego przestrzeni i w czasie.

Chwila zadumy nad przemijaniem i trwaniem ar-
chitektury dotyka więc problemu czasu, jego ulotno-
ści. Platon odczuwał czas jako zmienny obraz wiecz-
ności. William Blake określał go jako dar wieczności, 
dar pozwalający doświadczać wszystkiego stopnio-
wo. Jorge Luis Borges powiadał, że prześlizgujemy 
się przez czas, przechodzimy od przeszłości do przy-
szłości lub od przyszłości do przeszłości. Co więcej 
przekonywał, że nie można wyobrazić sobie teraź-
niejszości jako odrębnej całości, bo byłaby ona pust-
ką, bowiem teraźniejszość zawiera w sobie zawsze 
cząstkę przeszłości i przyszłości. Według Plotyna ist-
nieją trzy czasy, teraźniejszość aktualna i przyszła,  
która objawia się w nadziejach i planach oraz teraź-
niejszość przeszła określana mianem pamięć.

Wybitne dzieła architektury nigdy nie należały tyl-
ko do jednego czasu. Wydarzenia w świecie archi-
tektury w czasie przeszłym i teraźniejszym wspiera-

jąc rozeznawanie zmian w architektonicznej sceno-
grafii mogą inspirować tworzenie osobistego archi-
wum pamięci tej sztuki. W przestrzeni tego archiwum 
mieszczą się obrazy budowli wyłonione z realnego 
świata architektury. Mogą to być budowle o rodowo-
dzie z różnych historii, pojawiać się kolejno po sobie 
zgodnie z wydarzeniami pojawiającymi wraz z upły-
wającym czasem lub jako rzeczy same w sobie od-
rębne. Tak tworzony zbiór nie określa walorów este-
tycznych chociaż do nich się odnosi, nie odwołuje 
się do żadnej hierarchii.

Archiwum pamięci mogą tworzyć wszyscy śledzą-
cy wydarzenia w świecie architektury, a służyć może 
także tym, którzy sami sobie chcą nieprzerwanie two-
rzyć osobistą kolekcję budowli uznanych za ważne, 
inspirujące, wzbudzające emocje finezją pomysłu. Ko-
jarzyć się to może z wrażeniem otwarcia, przypisy-
wanego przez Umberta Eco poznawaniu rozszerza-
jącemu horyzonty doświadczania w sferach sztuki. 
Istotę tego faktu ujmuje on w słowach: każda forma 
dająca się percypować, o ile ma wartość estetyczną, 
jest „otwarta. Wtedy to w doświadczeniu inspi-
rowanym przez intencję estetyczną pojawiają się róż-
ne rodzaje otwarcia. Założenie spójne jest z pojmo-
waniem doświadczenia przez Hansa Georga Gada-
mera, który wyróżnia jego inspirującą rolę w pełnym 
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otwarciu na nowe doświadczenia. Dotyczy to także 
świata architektury. 

Mnemozyna – Pamięć jest matką Muz, a przypo-
minanie jest najczęstszym i zarazem najbardziej pod-
stawowym doświadczeniem myślowym, mającym do 
czynienia z rzeczami nieobecnymi tu i teraz, niedo-
stępnymi zmysłom. To, że nieobecna budowla zosta-
ła przywołana i jest obecna w umyśle dzieje się za 
sprawą wyobraźni, która realne kształty zmienia w nie-
zmysłowe, myślowe obrazy. Myślenie sprawia, że nie 
jesteśmy w miejscu gdzie rzeczywiście się znajduje-
my. Nie obcujemy z realnymi budowlami lecz ich my-
ślowymi wizerunki widocznymi tylko dla nas samych. 
Myślenie unicestwia czasowe i przestrzenne odległo-
ści. Pozwala myśleć refleksyjnie o przeszłości tak jak-
by jeszcze trwała, a twórcze myślenie skupiać na te-
raźniejszości i mieć na uwadze przyszłość tak jakby 
już była obecna.

Dziś, kiedy architektura wymyka się definicjom 
a priori, odnajdywanie rozmaitych konstelacji archi-
tektonicznej formy w archiwum pamięci może stać się 
intrygującą przygodą zgłębiania tajemnic sztuki bu-
dowania. Twory kultury następują po sobie i tak też 
odchodzą w przeszłość. Dzieła, które są tylko uży-
teczne, starzeją się z każdym dniem. Ich użyteczność 
przemija, a na jej miejsce wkracza nowa użyteczność. 
(…) Z całej działalności człowieka pozostaje nie to, 
co jest tylko użyteczne, lecz to, co wzrusza i porusza 
umysły. Komentarz Le Corbusiera, z 1939 roku, przy-
pomina o zadziwianiu, o jego ponadczasowym sen-
sie przypisanym mu przez starożytność.

Motyw zadziwienia wpisany jest w definicję dzieła 
sztuki – dzieła, które jest odtwarzaniem rzeczy bądź 
konstrukcją form bądź wyrażaniem przeżyć. Jednak 
„tylko takim odtwarzaniem, taką konstrukcją, takim 
wyrazem, jakie są zdolne zachwycać, bądź wzru-
szać, bądź wstrząsać, podkreśla Władysław Tatar-
kiewicz. Najpierw wskazane są intencje dzieła, da-
lej przypisane mu działania. Słowa zachwyt, wzru-

szenie czy wstrząs mówią o stanach umysłu, o efek-
tach oddziaływania dzieła przywodzącego na myśl 
zdziwienie objawiające się w tych odmiennych tona-
cjach emocjonalnych. Określenia odtwarzanie, kon-
struowanie i wyrażanie odkrywają intencje rozróżnio-
ne z racji odmiennej relacji pomiędzy dziełem i rze-
czywistością, dostrzeżone w starożytności. Wówczas 
Platonowi pozwoliło to mianować architekturę sztuką 
wytwórczą, w odróżnieniu od malarstwa, uznawane-
go wtedy za sztukę odtwórczą.

Platońska klasyfikacja spójna jest z podziałem 
sztuk przyjętym przez Arystotelesa na te, które na-
śladują przyrodę – malarstwo i te, które ją uzupeł-
niają– architektura. Określona w odległej przeszło-
ści misja sztuki budowania, przypisane jej zadanie 
nie odtwarzania lecz wytwarzania form uzupełniają-
cych przyrodę trwa nadal. Architektoniczna gra, to-
cząca się od tamtych czasów na terytoria abstrakcji 
i czystej geometrii, prowokowana chęcią konstruowa-
nia, tworzenia czegoś innowacyjnego, wpisującego 
się w klimat czasu kolejnych teraźniejszości i odpo-
wiadającą im przestrzeń rzeczywistego świata zdolne 
jest – zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. 

Rozeznawanie zawiłości tropów sztuki budowa-
nia może kojarzyć się emocjonalną przygodą, bu-
dzącą żywe reakcje, które mogą być czymś bar-
dziej złożonym od podziwu, nie przecząc, że to 
on rozstrzyga o życiu dzieł. Budowanie archiwum 
pamięci wypada uznać jako próbę kształtowania 
wrażliwości estetycznej i umiejętności redagowa- 
nia uzasadnionej odpowiedzi stosownej do zadań 
i oczekiwań w czasie współczesnym. Każdy na swój 
sposób może odczytać ślady minionego czasu. 
Jednak przeszłość architektury nie może być przy-
właszczana jako odbicie w krzywym zwierciadle. Jej 
przydatność wyraża się w inspiracyjnej mocy sym- 
boli, znaczeń i form. Nie nachalnie wpisując się w kli-
mat współczesnego myślenia, przeszłość architek-
tury przypomina o sposobie rozwiązywania posta-
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wionych jej zadań poprzez solidne rzemiosło i sztu-
kę budowania nieustającą w poszukiwaniach poety-
ki języka geometrii kształtów. Wypada przywołać 
aktualne także dziś inspirujące uwagi Le Corbusie-
ra zamiesz czone w Vers une architecture, architek-
tura to problem plastyczny, co więcej: architektura 
jest wtedy, gdy istnieje emocja poetycka.

Świat architektury traktowany jako niepodzielna 
całość, jako rozległy obszar bez granic między cza-
sem przeszłym i teraźniejszym, nie ograniczając te-
rytoriów obserwacji, daje poczucie swobody w od-
najdywaniu architektonicznych form. Obserwacja  
kontemplacyjna, splatająca się z myśleniem poszuku-
jącym i interpretującym świat rzeczy i zdarzeń, staje 
się wciągającym doświadczeniem, grą tropienia róż-
norodności konfiguracji kształtów architektury. Istota 
tych poczynań mieści się w przesłaniu greckiego sło-
wa philosophia. W nim zawarty jest sens namiętno-
ści oddania się czystemu poznaniu jako celu same-
go w sobie, bez oglądania się na zysk czy korzyść. 
Platon nadał temu słowu nowy akcent. Filozofia ozna-

czała nie tyle wiedzę, co domaganie się wiedzy, dą-
żenie do sophia, do mądrości.

W grze splatającego się myślenia spontanicznego 
i refleksyjnego nie sposób pominąć doświadczeń wy-
ławianych z osobistego archiwum pamięci. Jego za-
soby nie wskazują gotowych reguł lecz służyć mogą 
jako romantyczna inspiracja lub jako pretekst archi-
tektoniczny, któremu Dariusz Kozłowski przypisuje in-
spirującą rolę w poszukiwaniu, odkrywaniu i definio-
waniu kształtu budowli. Nie nachalnie wpisując się 
w klimat współczesnego myślenia, przeszłość archi-
tektury przypomina o sposobie rozwiązywania posta-
wionych jej zadań poprzez solidne rzemiosło wspie-
rające sztukę budowania w nieustających poszukiwa-
niach oryginalnej poetyki języka architektury.

Wypowiedź opracowano według publikacji Ma-
rii Misiągiewicz pt. Architektoniczna geometria, wyd. 
Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział 
Architektury, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
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THE MEMORY ARCHIVES

Building the memory archives is recognized as a manner of shaping esthetical sensitivity adequate to the 
assignments of architecture.

Keywords: theory, the art of construction, the poetics of the architectural language

The origin of the term theory is related to the 
Greek word theatai – observers. At first, theory was 
understood as the contemplative observation of what 
comes from the outside, what is given. Even then, 
however, this term was a synonym for travel, the way 
of cognition and collecting knowledge based upon 
an endless journey in space and time instead of the 
passive, static observation of the world.

Thus, a moment of reflection on the fleetingness 
and durability of architecture brings up the problem 
of time and its elusiveness. Plato perceived time 
as a changeable image of eternity. William Blake 
defined it as the gift of eternity which made it pos-
sible to experience everything gradually. Jorge Luis 
Borges used to say that we slid through time, we 
passed from the past to the future or from the future 
to the past. What is more, he would have it that it 
was impossible to imagine the present as a separate 
whole because it would be emptiness as the present 
always included a particle of the past and the future. 
According to Plotinus, there are three dimensions of 
time: the current present, the future present, which 
manifests itself in hopes and plans, and the past 
present defined as memory.

Outstanding works of architecture have never 
belonged to one dimension of time. Supporting the 

recognition of changes in architectural set design, 
events in the world of architecture in the past and 
the present may inspire the creation of the personal 
memory archives in the field of this art. The space of 
these archives comprises images of edifices found 
it the real world of architecture. They may originate 
from various histories, appear one after another in 
accordance with events happening as times goes on 
or as things separate in themselves. Such a collection 
does not define their esthetical values even though it 
refers to them – it does not refer to any hierarchies.

The memory archives can be created by all those 
following the events in the world of architecture. It 
may also serve those who want to create their own 
collections of edifices acknowledged as important and 
inspiring which arouse emotions through the finesse 
of an idea. It might be associated with the impres-
sion of openness which Umberto Eco attributes to 
cognition broadening the horizons of experience in 
the spheres of art. He expresses the essence of this 
fact in the following words: every perceivable form, 
provided that it has got an esthetical value, is open. 
Then various kinds of openness appear in experience 
inspired by an esthetical intention. His assumption is 
coherent with the comprehension of experience pre-
sented by Hans Georg Gadamer who distinguishes its 

* Misiągiewicz Maria, Full Prof. D.Sc. Ph.D. Arch., Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Ar-
chitectural Design.
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stimulating role in full openness to new experiences. 
It refers to the world of architecture as well.

Mnemosyne – Memory – is the mother of the 
Muses, whereas evocation is the most frequent as well 
as the most elementary mental experience dealing 
with things which are not here and now, which are not 
accessible by means of the senses. An absent edifice 
is evoked and present in mind owing to imagination 
which turns real shapes into non-sensory, mental im-
ages. While thinking, we are not in the place where we 
really stay. We do not commune with real edifices but 
their mental images visible for us and nobody else. 
Thinking annihilates temporal and spatial distances. 
It enables us to concentrate on the present and keep 
the future in mind as if it was present already.

These days, when architecture slips out a priori 
definitions, finding various constellations of an archi-
tectonic form in the memory archives may become 
an intriguing adventure in fathoming the mysteries 
of the art of construction. Creations of culture spring 
up and become things of the past one after another. 
Works which are only usable grow old day by day. 
Their usability fades away and is replaced by a new 
kind of usability. (…) Of man’s entire activity, what 
touches and moves the senses remains instead of 
what is just usable. Le Corbusier’s comment from 
1939 recalls amazement and its timeless meaning 
described by the ancients.

The motif of amazement is fixed in the definition 
of a work of art – a work which reconstructs things 
or constructs forms or expresses sensations. Only 
such reconstruction or construction or expression, 
however, that is capable of enchanting or moving or 
shocking, emphasizes Władysław Tatarkiewicz. First, 
the intentions of a work are indicated, then the actions 
attributed to it. The words enchantment, emotion or 
shock refer to the states of mind, about the impact 
of a work which evokes astonishment manifesting 
itself in these diverse emotional tones. The terms 

reconstruction, construction and expression discover 
intentions produced by different relations between 
a work and reality noticed in antiquity. It allowed 
Plato to call architecture a productive art contrary to 
painting acknowledged as a reproductive art then.

The Platonic classification is coherent with Aris-
totle’s division of arts into these which imitate nature 
– painting – and those which complement it – archi-
tecture. The mission of the art of construction, defined 
in the distant past, still persists with its assignment 
of creating forms instead of recreating them. The 
architectural game which has continued ever since 
in the territories of abstraction and pure geometry, 
provoked by the willingness to construct, to create 
something innovative, adjusted to the climate of all 
the present times and the related space of the real 
world, can enchant, move or shock.

Recognizing the complicity of the trails of the art 
of construction may be associated with an emotional 
adventure arousing vital reactions which can be more 
complex than admiration and proving that it determines 
the life of works. Building the memory archives should 
be considered as an attempt to shape esthetical 
sensitivity and the ability to edit a justified response 
adequate to the assignments and expectations of 
contemporariness. Everyone can interpret the traces 
of the bygone time in their own manner. However, the 
past of architecture cannot be appropriated as a lam-
pooned reflection. Its usefulness is expressed in the 
stimulating power of symbols, meanings and forms. 
Without pushy adjustment to the climate of contempo-
rary thinking, the past of architecture recalls a manner 
of solving its tasks through solid craftsmanship and 
the art of construction which keeps searching for the 
poetics of the language of the geometry of shapes. Let 
us quote Le Corbusier’s comments included in Vers 
une architecture which are still inspiring: architecture 
is an artistic problem and architecture is born when 
a poetic emotion exists.
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The world of architecture, treated as an insepa-
rable whole, as an extensive area without any borders 
between the past and the present, gives the feeling 
of freedom in finding architectonic forms and do not 
limit the territories of observation. Contemplative 
observation, intermingling with inquisitive thinking 
which interprets the world of things and events, is 
becoming an absorbing experience, a game of tracing 
diverse configurations of the shapes of architecture. 
The essence of these enterprises fits the message 
of the Greek word philosophia. It includes the sense 
of surrendering to pure cognition as an objective as 
such without counting on profits. Plato gave a new 
accent to this word. Philosophy meant a desire for 
knowledge, a need for sophia, for wisdom instead of 
knowledge itself.

In the game of interweaving spontaneous and 
reflexive thinking, it would be impossible to pass over 

experiences found in the personal memory archives. 
Their reserves do not suggest any readymade rules 
but may serve as a romantic inspiration or as an ar-
chitectural pretext. According to Dariusz Kozłowski, 
this pretext plays an inspiring role in searching for, 
discovering and defining the shape of an edifice. 
Without pestering adjustment to the climate of con-
temporary thinking, the past of architecture recalls 
a manner of solving its assignments through solid 
craftsmanship supporting the art of construction in 
the endless search for the original poetics of the 
architectural language.

This paper is based on Maria Misiągiewicz’s pub-
lication entitled Architectural Geometry (Institute of 
Architectural Design, Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology Press, Kraków 2005).
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MIES I WIELKA FORMA

Wielka forma to kształt epoki. Nie ma zatem żadnej automatycznej relacji pomiędzy epoką a dziełem sztuki. 
Dzieła sztuki (architektury) nie da się wydedukować z epoki, można je wyłącznie stworzyć poprzez pozna-
nie znaczenia czasów, w których powstaje.

Słowa kluczowe: wielka forma

Na czym polega wartość danej epoki, po czym 
się ją poznaje?

Odnosząc się do tego problemu, Mies stwierdza: 
Zrozumienie danej epoki oznacza ogarnięcie jej esen-
cji, a nie wszystkiego, co mamy przed oczami. Nie 
jest łatwo odkryć, co tak naprawdę jest ważne w da-
nej epoce, ponieważ jej „wielka forma” wyłania się po-
woli. Ani ja, ani ty nie wymyślimy tej formy, bo pracu-
jemy nad nią, nie znając jej jeszcze. Gdy zaś „wielka 
forma” objawi się w pełni, objawia się również sama 
epoka, a z nią coś nowego. Wielka forma, mówi Mies, 
pożyczając określenie od Behrensa. Kształt epoki to 
wielka forma. Coś, co mamy na myśli, mówiąc styl. 
Nie ma zatem żadnej automatycznej relacji pomię-
dzy epoką a dziełem sztuki. Dzieła sztuki (architek-
tury) nie da się wydedukować z epoki, można je wy-
łącznie stworzyć poprzez poznanie znaczenia cza-
sów. Jego obecność wydobywa na światło dzienne 
wartości czasów, w których powstało. Lecz poznanie 
swojej epoki oznacza ogarnięcie jej esencji, nie zaś 
wszystkiego, co mamy przed oczami, mówi Mies. Dla 
Miesa zrozumienie danej epoki oznacza przejście od 
funkcji naszego życia do ich bardziej ogólnych war-
tości. Poprzez proces odejmowania.

Musimy poznać rzeczywistość naszych czasów za-
czynając od całej jej złożoności. Interpretacja w ka-

tegoriach abstrakcyjnych bardziej ogólnych znaczeń 
i wartości stanowiących równocześnie jej kwintesen-
cję i budowanie wokół nich naszych budynków, bu-
dowli miasta naszych czasów to pierwszy stopień 
poznania.

Mies zdefiniował typologię trzech hal swojego au-
torstwa, wychodząc od ich funkcji. Od konkretnych 
funkcji, prawdziwych funkcji poszczególnych budyn-
ków, motywu skrytego za ich konstrukcją.

Szkoła dla Crown Hall, miejsce zgromadzenia wie-
lu osób dla Convention Hall, muzeum w przypadku 
Galerii Narodowej to trzy rodzaje użyteczności przy-
należne współczesnym instytucjom. To punkt wyjścia 
tych trzech projektów. W przypadku szkoły (IIT) stu-
diowano poszczególne funkcje mając jednak świado-
mość, że to nie ich suma określa wartość miejsca, tyl-
ko cel, w który wpisuje się każda funkcja, ta wartość 
przynależna danej instytucji, na którą składają się po-
szczególne funkcje. Wartość, która zawiera w sobie 
wszystkie funkcje i równocześnie, idzie znacznie da-
lej niż każda z nich traktowana z osobna.

Chciałbym również przytoczyć słowa jednego 
z moich ulubionych filozofów, ustęp poświęcony ka-
tedrze kolońskiej, który – przeczytany przed laty – wy-
warł na mnie wielkie wrażenie:
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W takiej katedrze jest miejsce dla całego ludu. 
Tu bowiem powinni zbierać się wierni całego miasta 
i okolicy nie wokół gachu lecz w jego wnętrzu (…). 
Rozległej przestrzeni nie rozdzielają i nie zwężają ja-
kieś stałe przegrody utworzone z ustawionych w rzędy 
ław, lecz każdy swobodnie wchodzi i wychodzi, wynaj-
muje sobie czy zajmuje na chwilowy użytek krzesło, 
klęka, odmawia modlitwy i oddala się. Poza godzina-
mi, w których odprawia się sumę, odbywają się tu naj-
rozmaitsze czynności, nie przeszkadzając sobie wza-
jemnie. Tu ksiądz wygłasza kazanie, tam przynoszą ja-
kiegoś chorego, pośrodku wolnym krokiem przeciąga 
jakaś procesja, tu duchowny udziela chrztu, tam nio-
są przez kościół zwłoki zmarłego, gdzie indziej znów 
kapłan czyta mszę lub błogosławi młodą parę biorą-
cą ślub – a wszędzie lud jakby koczujący w groma-
dach klęczy przed ołtarzami i obrazami świętych. Całą 
tę różnorodność mieści w swych murach jeden i ten 
sam gmach. (…) Nie należy szukać w tych budynkach 
żadnej celowości jako takiej, prócz celowości służe-
nia subiektywnemu, nabożnemu skupieniu się duszy 
ludzkiej w jej pogrążeniu się w swą najbardziej we-
wnętrzną partykularność i wyniesieniu zarazem ponad 
wszelką jednostkowość i skończoność [1].

Projektując swoje hale, Mies wychodzi zawsze z po-
dobnego założenia. W przypadku Crown Hall, poprzez 
poznanie funkcji szkoły, Mies dochodzi do definicji 
ogólnej idei szkoły i spośród wielu rozwiązań konstruk-
cyjnych i typologicznych oferowanych przez dostępne 
materiały i układy konstrukcyjne wybiera jedną, dużą, 
niepodzieloną aulę, jednolitą, dostojną, przejrzystą, za-
laną światłem przestrzeń, w której wszystkie rodzaje 
aktywności szkoły można ogarnąć jednym spojrzeniem 
dostrzegając ich wspólną wartość: wspólną pracę stu-
dentów i nauczycieli. Mies sam uczył w tej olbrzymiej 
świetlistej przestrzeni, we wspólnocie, dla której sta-
rał się stworzyć odpowiednią przestrzeń. Możemy po-
wiedzieć, że jest to forma monumentalna.

Trudno nauczyć kogoś, jak przejść od idei szko-
ły do jej fizycznej struktury.

Wspomaga nas w tym procesie głębia i jasność 
idei szkoły. Im jaśniejsza i głębsza jest idea, tym ła-
twiej będzie określić ostateczną rację budynku i zna-
leźć odpowiadającą mu formę.

Co jednak jest tą racją, tą przyczyną budynków? 
Czy jest to przyczyna, którą można wywniosko-
wać w oparciu o wartości danego czasu, czy może 
wyprowadzić z naszej prywatnej wizji tych wartości?  
To pytanie jest równocześnie bardzo kontrowersyjne 
i bardzo na czasie. Sam Mies na wczesnym etapie 
swojej twórczości mówił, że architektura jest krysta-
lizacją wartości danej epoki. W tej deklaracji widać 
jego pragnienie obiektywności wyborów, pewnej zawi-
słości sądów ze strony projektanta. Dziś to bardzo 
powszechna postawa. Dopiero wiele lat później Mies 
odwrócił tę kwestię doceniając decyzyjny ciężar woli 
projektanta (Kunstwollen Riegla) i przypisał projek-
tantowi zadanie odnalezienia wartości danej epoki 
poprzez jego osobisty punkt widzenia. Tym samym, 
jakkolwiek nie odejmując znaczenia racjonalnemu 
postępowaniu w skrajnym wydaniu, Mies dostrzega 
nieosiągalność procesu dedukcyjnego prowadzą-
cego od epoki do dzieła. Możemy co najwyżej powie-
dzieć, że praca musi być wynikiem określenia war-
tości danej epoki w takiej formie, jak zostały odnale-
zione przez projektanta.

Mies określa program IIT tym, co nazywa filozo-
fią projektu. Mając za punkt wyjścia samo pragnienie 
wiedzy, organizuje szkołę opartą na idei przejścia od 
konkretu do abstrakcji, od szczegółu do ogółu. Pro-
jekt nabiera kształtu poprzez tę dynamikę myślenia, 
przechodzenie od materii do idei. Poprzez trzy stop-
nie poznania: studia materiałów, analizę funkcji, aż po 
poznanie znaczenia. To właśnie stanowi główny punkt 
nauczania Miesa: przejście od funkcji do jej znaczenia.
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Widok przekrycia Galerii Narodowej w Berlinie
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Muzeum w Berlinie to niewątpliwie muzeum. Gdyby 
hala została wzniesiona, jak było to planowane na Ku-
bie dla Bacardi, byłoby to marnotrawstwo. Ale nie do-
strzegamy tu poszczególnych funkcji muzealnych, któ-
re faktycznie rozmieszczone są gdzie indziej, w podzie-
miach. Ta wielka sala przekryta kasetonowym dachem, 
całkowicie przeszklona z wszystkich czterech stron, jest 
miejscem, które wyraża wyjątkową ideę ochrony i przej-
rzystości. Wielką przestrzeń, w której rozmieszczone 
są dzieła sztuki i po której poruszają się zwiedzający, 
przenika wzrok i światło, ale równocześnie ochrania ją 
potężny kasetonowy dach. Moim zdaniem to właśnie 
określa ową ideę ochrony i przejrzystości ustanawia-
jąc jednocześnie wartość tego budynku, jego ostatecz-
ną rację. Ten budynek przywołuje koncepcję budynku 
jako cennego miejsca, celowo otwartego tak, by moż-
na je oglądać ze wszystkich stron.

Im bardziej zagłębiamy się w temat, tym trudniej 
jest nauczyć studentów rozpoznawać znaczenie in-
stytucji miasta naszych czasów i przekładać je na ja-
sne, zwięzłe formy. Pomocna może okazać się ana-
logia z historią, odnajdywanie wartości form w dzie-
łach przeszłości, dzięki któremu taka analogia może 
być skuteczna.

W przeszłości, gdzie wszystko się już wydarzyło, 
odnajdujemy swoich mistrzów i podziwiamy ich dzie-
ła. Możemy spróbować zrozumieć jak zostały zrobio-
ne, ale nie nauczymy się jak je robić. 

Aby zrobić projekt, stworzyć coś, co dopiero ma 
się wydarzyć, musimy włożyć w to całe nasze pra-
gnienie wiedzy. Projekt wynika z naszej wiedzy o świe-
cie powiedział Ernesto Rogers, mając na myśli, że 
punktem wyjścia każdego z nas musi być nasza wie-
dza o świecie.

PRZYPISY:

[1] G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski 
i A. Landman, tom II, PWN, Warszawa 1966, s. 421–422.
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MIES AND THE GRAND FORM

The form of the era is the grand form. So there is no mechanical relationship between epoch and artwork. 
The artwork (architecture) cannot be deduced from the epoch, it can only be produced through knowledge 
of the values of the time. Its presence brings to light the values of the time in which it is produced.

Keywords: grand form

What are the values of an era, and how can they 
be recognized?

Addressing this point, Mies says: Understanding an 
epoch means grasping its essence, and not everything 
that appears before our eyes. It is hard to find what is 
truly important in an epoch, because its „grand form” is 
revealed very slowly. This cannot be invented by your or 
me, because we are working on it without yet knowing 
it. And when the „grand form” appears completely, then 
the epoch appears and, with it, something new. The 
grand form, Mies says, borrowing a manner of speak-
ing from Behrens. The form of the era is the grand 
form. What we mean when we say style. So there is no 
mechanical relationship between epoch and artwork. 
The artwork (architecture) cannot be deduced from the 
epoch, it can only be produced through knowledge of 
the values of the time. Its presence brings to light the 
values of the time in which it is produced.

But to know one’s own era means grasping its es-
sence, and not everything that appears before our eyes, 
Mies says. To know one’s era means, for Mies, defin-
ing the passage from the functions of our life to their 
more general value. Through a process of abstraction. 

We must know the reality of our time by starting 
with all its complexity, and this is the first level of 

knowledge, abstractly interpreting its more general 
values, the essential values, and constructing our 
buildings, the buildings of the city and our time, 
around them.

 
Mies defined the typology of his three halls by 

starting with their functions. With concrete functions, 
the real functions of the individual buildings, the mo-
tive behind their construction. 

The school, in the Crown Hall, the gathering of 
a large number of persons, in the Convention Hall, 
the museum, in the National Gallery, are three func-
tions that belong to the institutions of our time. This is 
the starting point of the three projects. Regarding the 
school (IIT), a study was made of particular functions, 
in the awareness that it is not their sum that defines the 
value of the place, but the goal to which every function 
contributes, that value that belongs to the institution, 
of which every function is a part. A value that includes 
all the particular functions, but at the same time goes 
beyond each of them taken on its own. 

I would also like to quote from one of my favorite 
philosophers, with a passage on the cathedral of 
Cologne I read many years ago, which left a great 
impression: 
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In such a cathedral there is room for an entire 
community. For here the whole community of a city 
and its neighbourhood is to assemble not round the 
building but inside it […]. The wide space is not 
divided and narrowed by rows of pews; everyone 
goes and comes unhindered, hires or takes a chair 
for his present use, kneels down, offers his prayer, 
and departs again. If it is not time for high mass, 
the most varied things go on simultaneously without 
inconvenience. Here there is a sermon; there, a sick 
man is brought in. Between the two a procession 
drags slowly on. Here there is a baptism, there a bier. 
At another point again, a priest reads mass or blesses 
a couple’s marriage. Everywhere people wander like 
nomads, on their knees before some altar or holy im-
age or other. All these varied activities are included in 
one and the same building […]. Here we have not to 
look for purposiveness as such but only for the ap-
propriateness to the subjective worship of the heart 
as it immerses itself in its own inmost privacy above 
everything individual and finite. 

Designing his halls, Mies starts with a similar view-
point. In the case of Crown Hall, through knowledge 
of the functions of the school, Mies reaches the defi-
nition of a general idea of school and from the many 
typological and constructive possibilities offered by the 
construction systems and materials available to him, 
he chooses a single, large, undivided space, a hall, 
a unified, grand, transparent, luminous space in which 
all the activities of the school are evident at a single 
glance, displaying the value they have in common: that 
of the collective work of students and teachers. Mies 
taught in this large luminous space, in a community 
for which he had worked to construct a respondent 
space. We can say that it is a monumental form.

The passage from the idea of a school to its physi-
cal structure is hard to teach.

In this passage we are aided by the depth and 
clarity of the idea of a school. The clearer and 
deeper the idea, the easier it will be to define the 
ultimate reason of the building, and to find the form 
that responds to it. 

But what is the reason of buildings? Is it the 
reason that can be deduced from the values of the 
time, or that drawn from our personal viewpoint on 
the values of the time? This question is both very 
timely and very controversial. Mies himself, in an early 
period, says that architecture is the crystallization of 
the values of the era. A statement that asserts his 
desire for objectivity of choices, a sort of suspension 
of judgment on the part of the designer. This is a very 
widespread attitude today. Only much later did Mies 
reverse the question, acknowledging the decisive 
weight of the will of the designer (the Kunstwollen of 
Riegl) in the work, and he assigns the designer the 
task of recognizing the values of an epoch through 
his own personal point of view. 

So, though without denying the importance of a ra-
tional procedure taken to its extreme consequences, 
Mies recognizes the impossibility of a process of 
deduction leading from the epoch to the work. We 
can go so far as to say that the work must be the 
result of the definition of the values of an era as they 
are recognized by the designer.

With this, which he calls philosophy of the proj-
ect, Mies defines the program of IIT. Starting with 
this desire for knowledge, he organizes his school, 
based on an idea of movement from the concrete 
to the abstract, from the particular to the general. It 
is in this movement of thought, from the material to 
the idea, that the project takes form. Through three 
levels of knowledge: from the study of materials, 
through the analysis of functions, all the way to the 
knowledge of values. This is the central point of the 



268

Central view of the covering of National Gallery in Berlin 
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teaching of Mies: the passage from the function to 
its general value.

The museum in Berlin is certainly a museum. Had 
the hall been built, as it was supposed to be, for Ba-
cardi in Cuba, it would have been wasted. But in this 
hall we cannot recognize the particular functions of 
the museum, which in fact are located elsewhere, in 
the base. This large hall constructed below a coffered 
roof, completely transparent on the four sides of its 
perimeter, is a place that expresses a unique idea of 
protection and transparency. The large space in which 
the artworks are positioned and in which the visitors 
move is crossed by light and by the gaze, but it is 
well protected by a large coffered roof. I believe that 
it is precisely the recognition of this idea of protection 
and transparency together that constitutes the value 
of this building, its ultimate reason. This building 
evokes an idea of the museum as a precious place, 
intentionally open to view from all directions.

The more deeply we investigate the problems, 
the harder it seems to teach students to recognize 
the value of the institutions of the city of our time, 
in a school, and to translate that value into a clear, 
concise form.

Perhaps some help can come from the analogy 
with history, recognizing the value of the forms of 
the works of the past. Through this recognition, it is 
possible to make the analogy effective. 

In the past, where everything has already hap-
pened, we find our masters, and we admire their 
work. We can try to understand how it was done, but 
we cannot learn how to do it.

To make a project, to make what has yet to happen, 
we have to put into effect all our desire for knowledge.

The project is the result of our knowledge of the 
world, Ernesto Rogers said, meaning that it is from 
there that one must start, from our knowledge of the 
world [1].

ENDNOTES

[1] G.W.F. Hegel, Aesthetics, trans. T.M. Knox, Oxford Uni-
versity Press, 1975.



Joanna Olenderek*

*Olenderek Joanna, dr hab. inż. arch., prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Śro-
dowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki.

PROGRESJA W ARCHITEKTURZE WIEDEŃSKIEJ 
NOWEJ GENERACJI

Wraz z końcem zimnej wojny i otwarciem państw bloku wschodniego, Wiedeń dostał szansę wyjścia z pe-
ryferyjnego położenia geopolitycznego w Nowej Europie. W 2005 roku uchwalono zasady i cele infrastruktu-
ralnego rozwoju Nowego Wiednia na okres dziesięciu lat. Oznaczono trzynaście konkretnych obszarów do-
celowych – „dzielnic problemowych”, gdzie warunki życia winny zostać ulepszone – rejony te mają do ode-
grania ważną rolę w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.

Słowa kluczowe: progresja, architektura współczesna, Nowy Wiedeń

Wraz z końcem zimnej wojny i otwarciem państw 
bloku wschodniego, Wiedeń dostał szansę wyjścia 
z peryferyjnego położenia geopolitycznego w Nowej 
Europie. Od tego czasu stałych i czasowych miesz-
kańców Wiednia ciągle przybywa. Aby zapewnić wy-
starczającą ilość przestrzeni miejskich dla tej ludno-
ści, miasto wymaga wielu ulepszeń przestrzeni już 
istniejących lub rozwoju nowych. Jako przykład tych 
ostatnich może posłużyć metropolitalny rozwój Do-
nau-City czy ekourbanistyczny Flugfeld Aspern. Te 
współczesne inwestycje zapewniły kilka tysięcy no-
wych mieszkań, przestrzeni handlowych i biurowych, 
obiektów służących kulturze oraz rekreacji.

Odnowienie miejskiego krajobrazu Wiednia pole-
ga na promowaniu jego rozwoju jednocześnie z usza-
nowaniem i zachowaniem historycznego dziedzictwa. 
Stąd nieobce jest decydentom miasta wyszukiwanie 
tzw. luk budowlanych w postaci wolnych placów bu-
dowy w środku rozwiniętych struktur urbanistycznych, 
czy też szczególnie interesująca forma tworzenia no-
wych mieszkań w ramach przebudowy istniejących 
poddaszy. Za przykład może posłużyć jeden z pierw-

szych projektów budowlanych tego typu zrealizowa-
ny przez Coop Himelb(l)au’a, poddasze mieszczące 
się przy Flakestrasse w 1. Bezirku. Był to projekt pro-
wokacyjny, ale również intrygujący, wywołujący licz-
ne dyskusje. W ramach poddasza służącego prawni-
czej kancelarii, umieszczono salę konferencyjną i kil-
ka małych jednostek biurowych. Konstrukcja została 
wykonana ze stali i szkła. Element przęsła sali konfe-
rencyjnej umieszczony na skraju budynku przenika do 
przestrzeni miasta tworząc niezwykły widoczny znak. 

Liczne projekty dzięki współpracy między mia-
stem, programistami i architektami wciąż kontynuują, 
niegdyś bardzo chwaloną, akcję wznoszenia miesz-
kań socjalnych skierowanych do nowych osadników, 
w postaci alternatywnych modeli budownictwa, bę-
dących swoistym testem współistnienia awangardo-
wych realizacji w ramach struktury miasta.

Kluczową kwestią w życiu publicznym miasta w cią-
gu ostatnich kilku lat stała sie realizacja największego 
plenerowego projektu kulturowego miasta Wiednia. To 
przekształcenie dawnych cesarskich stajni dworskich 
w dzielnicy muzeów Wiednia (1998–2001). Zespół zo-
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stał uzupełniony o nowe budynki oraz liczne muzea, 
studia i odrestaurowane domy. Równie istotne zagad-
nienie stanowiło stworzenie licznych biurowców, które 
często były realizowane w typologii wieżowca. Należą 
do nich między innymi Milenium Tower (1997–1999) 
i Uniqua Tower (2001–2004). Aby nie miały negatyw-
nego wpływu na historyczne miasto, miejski model 
rozwoju zabronił wznoszenia drapaczy chmur w cen-
trum miasta i podyktował ścisłe wytyczne dla innych 
dzielnic. Wysokie budynki są zatem lokowane głównie 
w strefach obrzeżnych centrum lub w ramach dziel-
nic peryferyjnych. 

W 2005 roku uchwalono zasady i cele infrastruktu-
ralnego rozwoju „Nowego Wiednia” na okres dziesię-
ciu lat. Oznaczono trzynaście konkretnych obszarów 
docelowych – „dzielnic problemowych”, gdzie wa-
runki życia winny zostać ulepszone. Należą one do 
obszarów o szczególnie intensywnym i efektywnym 
wpływie na mieszkańców, otoczenie i wizerunek mia-
sta. Mają do odegrania ważną rolę w aspekcie eko-
logicznym, ekonomicznym i społecznym.

Trzynaście obszarów wyznaczonych przez plan to: 
(1) Die City, (2) Bahnhof Wien-Europa Mitte/Erdberger 
Mais, (3) U-2 Donaustadt/Flugfeld Aspern, (4) Florids-
dorf/Achse Brünner Straβe, (5) Siemmens-Allissen, (6) 
Donaufeld, (7) Wterfront, (8) Rothneusiedl, (9) Wien-
tal, (10) Westgürtel, (11) Donaukanal, (12) Prater-Mes-
se-Krieau-Stadion sowie (13) Wien-Liesing [1].

Jednym z kluczowych obszarów docelowych jest 
nadal zabytkowe centrum. Plan rozwoju miasta zakła-
da mieszanie funkcji użytkowych w ramach centrum 
przy zachowaniu tkanki zabytkowej, pozwalając jed-
nocześnie na współcześnie kreowane, ekonomicz-
nie uzasadnione, funkcjonalne na miarę XXI wieku, 
zagospodarowanie.

Kanał Dunaju jako rejon dotychczas raczej zanie-
dbany, w ostatnich latach poprzez zwiększenie wyko-
rzystania obiektów, lepsze oświetlenie i dostępność 
jest bardziej atrakcyjny. Remont Uranii, utworzenie 

miejskiej dominanty jak Uniqua Tower, oraz rozwój 
zaplecza gastronomicznego i rekreacyjnego przy-
czyniło się do ożywienia Kanału.

Do priorytetów należy budowa nowej głównej bi-
blioteki (1999–2002) i rozbudowa poniżej linii kole-
jowej terenów wokół Dworca Zachodniego, a także 
rehabilitacja i renowacja przestrzeni publicznych bu-
dynków mieszkalnych oraz budowa i utrzymanie zie-
leni krajobrazowej i otwartych przestrzeni. Te działa-
nia przyczyniły się do dalszej poprawy wizerunku.

Nowa Biblioteka Główna Wiednia znajduje się mię-
dzy historycznymi budynkami stacji metra Otto Wagne-
ra. Budynek o długości 150 metrów z centralnie uloko-
waną czytelnią jest zwieńczony kawiarnią znajdującą 
się w najwyższym punkcie. Do wnętrza biblioteki do-
ciera mnóstwo naturalnego światła poprzez przeszkle-
nia i umiejętnie rozmieszczone wykusze. Dwupiętro-
wa, również przeszklona przestrzeń czytelni znajduje 
się w centrum. Zewnętrzne schody, stanowiące domi-
nantę przestrzenną zachęcają do odpoczynku i ideal-
nie współistnieją z sąsiednimi funkcjami ulokowanymi 
przy ulicach biegnących po ich obu stronach. Wraz 
z otoczeniem stanowią indywidualną przestrzeń pu-
bliczną o wyjątkowych walorach kulturowych.

Przestrzeń publiczna wokół biblioteki łączy się har-
monijnie z nowym zespołem budynków biurowych 
wzniesionych przy modernizowanym dworcu kolejo-
wym. Obiekty tam realizowane w niezwykle awangar-
dowej formie i śmiałej konstrukcji ogromnych nadwie-
szeń zamykają z kolei wąwóz handlowej ulicy – Ma-
riahilferstrasse. 

Te decyzje przestrzenne podjęte w realizacjach 
ostatnich lat świadczą o otwartości myślenia władz 
miasta i ich umiejętności prowadzenia „gry” o miasto. 

Kolejny ambitny plan związany jest z rozszerze-
niem Dworca Południowego jako nowego Dworca 
Centralnego. Największe projekty rozwoju miasta 
Wiednia w nadchodzących latach dotyczą obsza-
rów: Donaufeld, Prater, Wiental, oraz kontynuacji do-
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1. Nowa brama do 1. Bezirku 2. Dworzec Wien West 3. Biblioteka Główna 4. Hotelo – biurowiec Jeana Nouvel’a 5. Donau Kanal  
6. Dworzec Wien Mitte
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inwestowania obszaru lotniska Aspern podniesione-
go w 2008 do rangi nowej dzielnicy. Ekourbanistycz-
ny projekt Flugfeld Aspern jest niezmiennie znaczący.

Interesująco w ostatnich latach „domknięto” prze-
strzennie zespół budynków wysokich ulokowanych 
w rejonie obserwatorium wiedeńskiego.

Naprzeciwko zbudowanej przez Maxa Fabianie-
go Uranii wzniesiono nową siedzibę firmy ubezpie-
czeniowej Uniqua Tower zaprojektowaną przez fir-
mę „Neumann + Partner”. Budynek wzniesiono na 
skrzyżowaniu dwóch głównych ulic Unetren Donau 
Straβe i Aspernbrickengasse/Praterstraβe Obiekt, za-
łożony na planie elipsy, wznosi sie na 75 pięter uję-
tych dla ochrony przed wiatrem, słońcem i hałasem 
docierającym z Ringu, w podwójną, szklaną obudo-
wę. W strefie wejściowej znajdują się ogromne be-
tonowe filary, ekspresyjnie podkreślające strzelistość 
wieży. Elementem wyróżniającym ten obiekt z pozio-
mu terenu jest oszklone trzypiętrowe foyer. 

Media Tower (Generali Tower) wzniesiona w 1997 
roku według projektu Hansa Hollein’a służy jako punkt 
orientacyjny miasta, stanowi jedno z najlepszych dzieł 
architekta. Nagrodzona w 2000 roku przez Central-
ny Związek Architektów Austrii. Wieżowiec współtwo-
rzy północne wejście do centrum Wiednia nad kana-
łem centralnym. Drugi z wieżowców, który znajduje 
się tuż obok to hotelo – biurowiec wykreowany przez 
Jeana Nouvel’a. Oba sąsiadujące „domy wieże”, zlo-
kalizowane nad kanałem dunajskim, zgodnie z zało-
żeniem przejęły funkcję bramy do drugiej dzielnicy 
w centrum Wiednia. Hotelo – biurowiec posiada na 
18 piętrze restaurację z panoramicznym widokiem. 
Dodatkowo oddziałuje w sposób niepowtarzalny po-
przez zaoferowany specjalny bonus dla tej lokaliza-
cji w postaci barwnych świateł pułapu wg. projek-
tu szwajcarskiej artystki Pipilotti Rist, które oddziału-
ją w następujących przestrzeniach budynku: w holu 
hotelu, w ogrodzie zimowym, na 5. piętrze i w restau-
racji. Wyjątkowa lokalizacja tych budynków wysokich 

nad kanałem Dunaju wskazuje kolejny nowy trend 
tworzenia w miastach, tzw. „waterfront”.

Wiedeń to tętniąca życiem metropolia w nowej Eu-
ropie. Miasto doświadczyło w ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat znaczących zmian. Wiedeń był w stanie 
radykalnie przekształcić swoje środowisko gospo-
darcze i polityczne. Ponownie uruchomiona metro-
polia Wiedeń znajduje się w sercu „CENTROPE” 
(projekt współpracy międzyregionalnej). Wszech-
obecne w Wiedniu w ostatnich latach wysokie ze-
społy budynków, metaforyczne bramy i dominanty 
przestrzenne mogą być interpretowane jako bardzo 
widoczny znak – symbol nowego dobrobytu. Rów-
nocześnie z początkiem obecnego tysiąclecia ofer-
ta policentrycznej rozbudowy miasta spowodowała, 
że symboliczne centrum jest otoczone przez wyso-
kie wieżowce, które sprawiają, iż postrzeganie sylwe-
ty Wiednia z różnych kierunków podejść ulega rady-
kalnej zmianie.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, szczególnie 
z początkiem ostatniej dekady, wizerunek miasta 
zmienił się bardziej niż w osiemdziesięciu ostatnich 
latach licząc od przełomu wieków. Oprócz deba-
ty o wysokości budynków, ogromne znaczenie mia-
ła dyskusja o zmianie gęstości. W wyniku odnowy 
miasta, a także ekspansji urbanistycznej te zmiany 
w tkance miejskiej stały się widoczne. By zrekom-
pensować wysoką gęstość zabudowy, powiększono 
i utworzono szereg nowych zespołów zieleni urzą-
dzonej w ramach przestrzeni o charakterze publicz-
nym i mieszkalnym.

Plan miasta z roku 2005 określa zasady i cele stra-
tegii na następne dziesięć lat do 2015 roku. Oprócz 
regionalnych misji tj. związku z miastem Bratysławą 
i okolicami wyznacza trzynaście ww. obszarów doce-
lowych rozwoju miasta. Określa zasady takie jak: ja-
kość życia, zasada zrównoważonego rozwoju, uczest-
nictwa i demokratycznych wyborów, równouprawnie-
nia płci i różnorodności.
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W pierwszej dekadzie XXI wieku, na fali renesansu 
kolei, podjęto decyzję o odnowie i przeprojektowaniu 
trzech obszarów stacji, zdegenerowanych w drugiej 
połowie dwudziestego wieku. Są wśród nich: Prater-
stern, (mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2008), We-
stbanhof (Vienna West) oraz Wien Europa Mitte, któ-
ra to połączy miasto z trzema transeuropejskimi szla-
kami kolejowymi. 

Wiedeń postrzega siebie jako miasto kultury, ale 
jak współcześnie należy interpretować kulturę? Kul-
tura współczesna, szczególnie w kontekście europej-
skim, to siedlisko najprzeróżniejszych wydarzeń incy-
dentalnych, tymczasowych i ruchomych interwencji 
sztuki współczesnej. Większość wielkich instytucji kul-

turalnych Wiednia, od Opery Narodowej do Muzeum 
Techniki, to obiekty z okresu Monarchii. Czas między 
końcem drugiej wojny światowej i obecnie to powol-
ny wzrost kultury republikańskiej, która odziedziczyła 
pojęcie kultury Cesarskiej zaznaczonej w życiu mia-
sta. W 1980 roku pojawiły się nowe instytucje kultury 
stworzone głównie przez instytucje finansowe. Mię-
dzynarodowy Art Boom z 1980 roku nie przechodzi 
bez śladu. Odbywają się liczne festiwale w dziedzi-
nie muzyki, teatru i sztuk wizualnych. Wszechobecna 
sztuka i rozrywka w życiu miasta powoduje, że Wie-
deń oddziałuje jako miasto – scena, a jego architek-
tura stanowi znakomitą scenografię miejskiego życia 
w trzecim tysiącleciu naszej ery. 

 PRZYPISY

[1] A. Sarnitz, Architektur Wien 700 Bauten, Wien Austria 
2008, s. 29.
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PROGRESS IN MODERN VIENNA ARCHITECTURE

With the end of the Cold War and the opening of the Eastern bloc countries, Vienna was given a chance to 
break away from peripheral geopolitical position in the New Europe. In 2005, the principles and objectives 
of the infrastructural development of the New Vienna were enacted for a period of ten years. There were 
thirteen specific areas targeted – problem areas – where living conditions should be improved – these areas 
have a role to play in ecological, economic and social life terms.

Keywords: progression, contemporary architecture, New Vienna

When the cold war ended and the Eastern bloc 
countries opened, Vienna received a chance of com-
ing out of its peripheral geographical location in New 
Europe. The number of the permanent and temporary 
inhabitants of Vienna has been rising ever since. In or-
der to guarantee a sufficient amount of urban spaces 
for this population, the city requires the improvement 
of the existing spaces and the development of new 
ones which can be exemplified by the metropolitan 
growth of Donau-City or the eco-urban development 
of Flugfeld Aspern. These contemporary investments 
secured several thousand new flats, trade and office 
spaces, objects of culture and recreation.

The renewal of the urban landscape of Vienna con-
sists in promoting its growth as well as respecting and 
preserving its historical heritage. That is why urban 
decision-makers tend to look for so-called construc-
tion gaps in the shape of empty sites in the centre of 
some developed urban structures or the particularly 
interesting form of creating new flats while rebuilding 
existent lofts. This could be exemplified by one of the 
first building designs of this type implemented by 
Coop Himelb(l)au – a loft in Flakestrasse, 1. Bezirk. 

That provocative and intriguing design triggered off 
many discussions. A conference room and several 
small office units were created in the loft which served 
a law firm. It was constructed of steel and glass. An 
element of the conference room bay, placed on the 
edge of the building, filters in the space of the city 
and creates an unusual visible sign.

Owing to the cooperation between the city, pro-
grammers and architects, numerous designs continue 
the once praised action of building social flats meant 
for new settlers in the form of alternative construc-
tional models being a virtual test of the coexistence 
of vanguard implementations inside the structure of 
the city.

In recent years, the implementation of the largest 
open-air cultural design in Vienna has become the 
key question in the public life of the city. It was the 
transformation of former imperial estate stables in 
Vienna’s museum district (1998–2001). This complex 
was complemented with some new buildings as 
well as a number of museums, studios and restored 
houses. The creation of many office buildings, often 
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1. The new gate to 1. Bezirk 2. Vienna West Railway Station 3. The Central Library 4. Jean Nouvel’s hotel and office building 5. The Danube 
Canal 6. Vienna Central Railway Station
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implemented in the typology of a high-riser, made an 
equally significant issue. They include Milenium Tower 
(1997–1999), Uniqua Tower (2001–2004) and others. 
To prevent their negative impact on the historical city, 
the urban model of development prohibited the con-
struction of skyscrapers in its centre and dictated strict 
guidelines for other districts. Therefore, tall buildings 
are located mainly in the utmost central zones or in 
the peripheral districts.

In 2005, the principles and objectives of the 
infrastructural development of “New Vienna” were 
accepted for the period of ten years. Thirteen target 
areas – “problem districts” whose living conditions 
should be improved – were marked. They rank among 
areas with a particularly intensive and effective impact 
on their residents, the surroundings and the image 
of the city. They are expected to play an important 
role in the ecological, economic and social aspect.

The thirteen areas included in the plan are: (1) 
Die City, (2) Bahnhof Wien-Europa Mitte/Erdberger 
Mais, (3) U-2 Donaustadt/Flugfeld Aspern, (4) Flor-
idsdorf/Achse Brünner Straße, (5) Siemmens-Allissen, 
(6) Donaufeld, (7) Waterfront, (8) Rothneusiedl, (9) 
Wiental, (10) Westgürtel, (11) Donaukanal, (12) Prater-
Messe-Krieau-Stadion sowie, (13) Wien-Liesing. [1]

One of the key target areas is the historic city 
centre. The plan of developing the city assumes 
mixing utilitarian functions in its centre, preserving 
its historic tissue and facilitating contemporarily cre-
ated, economically justified and modernly functional 
management.

The Danube Canal – a region which used to be 
rather neglected – is more attractive owing to a recent 
increase in the usage of objects, better illumination 
and accessibility. The refurbishment of Urania, the 

creation of such an urban dominant feature as Uniqua 
Tower as well as the development of gastronomical 
and recreational backup facilities attributed to the 
enlivenment of the Canal.

Important priorities include the construction of 
a new library (1999–2002) and the extension of the 
areas around the West Station below the railway as 
well as the rehabilitation and renovation of the public 
spaces of residential buildings and the maintenance 
of landscape greenery and open spaces. Those ac-
tions contributed to the further improvement of the 
image of the city.

The New Central Library in Vienna is located 
between the historic buildings of Otto Wagner’s 
underground station. The 150-metre-long building 
with a centrally situated reading room is topped with 
a café. A lot of natural light gets to the interior of the 
library through glassing and skillfully placed bay win-
dows. The two-storey glassed-in space of the reading 
room is in the centre. The external stairs, making 
a spatial dominant, encourage people to relax and 
ideally coexist with the neighbouring functions located 
in the streets which extend on both sides. Together 
with the surroundings, they form an individual public 
space characterized by special cultural values.

The public space around the library is harmoni-
ously connected with a new complex of office build-
ings raised next to the railway station under moderni-
zation. Objects implemented there close the gorge 
of the commercial Mariahilferstrasse in the vanguard 
form and daring construction of gigantic overhangs.

These spatial decisions, taken in the imple-
mentation of recent years, prove the municipal 
authorities’ ability to think openly and play the 
urban “game”.
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Another ambitious plan is related to the exten-
sion of the South Railway Station as the new Central 
Station. The largest designs of the development of 
the city of Vienna in the years to come concern the 
areas of Donaufeld, Prater and Wiental as well as 
an additional investment in the area of the Aspern 
Airport which was acknowledged as a new district 
in 2008. The eco-urban design of Flugfeld Aspern is 
as significant as ever.

A complex of tall buildings located in the vicinity 
of the Vienna Observatory has been spatially “shut” 
in an interesting manner recently.

The new seat of the insurance company Uniqua 
Tower, designed by “Neumann + Partner”, was im-
plemented opposite Max Fabiani’s Urania in 2002. 
This building was erected at the intersection of two 
main streets: Untren Donau Straße and Aspern-
brickengasse / Praterstraße. This object, designed 
on the plan of an ellipse, has got seventy-five floors 
protected from the wind, the sunshine and the noise 
of Ring by a double glass casing construction. In the 
entrance zone, there are huge concrete pillars which 
expressively accentuate the slenderness of the tower. 
The element which distinguishes this object from the 
ground level is its glassed-in three-storey foyer. 

Media Tower (Generali Tower), erected in 1997 
according to Hans Hollein’s design, serves as a land-
mark and one of this architect’s best works. In 2000, 
it was awarded by the Central Society of Austrian 
Architects. This high-riser co-creates the northern 
entrance to the centre of Vienna over the canal. The 
other high-riser, located close by, is a hotel and office 
building created by Jean Nouvel. Both neighbouring 
“tower houses”, located by the Danube Canal, took 
over the function of the gateway to another district 
in the centre of Vienna. This hotel and office building 

has got a restaurant with a panoramic view on the 
eighteenth floor. There is an additional special bonus 
for this location in the form of the colourful lights of 
the ceiling, designed by the Swiss artist Pipilotti Rist, 
which operate in a unique manner in the following 
spaces of the building: the hotel lobby, the winter 
garden, on the fifth floor and in the restaurant. The 
special location of these tall buildings by the Danube 
Canal indicates a new trend of creating waterfronts 
in cities.

Vienna is a busy metropolis in New Europe. This 
city have experienced some vital changes within the 
last twenty years. It was capable of transforming its 
economic and political environment in a radical way. 
The revived metropolis of Vienna lies in the heart of 
“CENTROPE” (an interregional project). Omnipresent 
complexes of tall buildings, metaphorical gates and 
spatial dominants can be interpreted as vivid signs – 
symbols of new prosperity. At the very beginning of 
this millennium, the offer of the polycentric extension 
of the city caused the construction of high-risers which 
now surround its symbolical centre and radically 
change the perception of the Vienna skyline from 
various directions.

In the last twenty years, especially since the begin-
ning of the previous decade, the image of the city has 
changed at record speed. Apart from a debate on the 
height of buildings, a discussion about a change of 
density was very important. As a result of the renewal 
as well as expansion of the city, changes in its tissue 
became visible. In order to compensate for the high 
density of development, a series of new complexes of 
greenery arranged in spaces of public and residential 
character was created and extended.

The city plan from 2005 defines the principles 
and objectives of strategies for the next ten years 
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(till 2015). Besides some regional missions related 
to the relationship with the city of Bratislava and its 
vicinity, it enumerates the thirteen abovementioned 
target areas of urban development. It defines such 
principles as the quality of life, sustainable develop-
ment, participation and democratic elections, the 
equality of sexes and diversity.

In the first decade of the twenty-first century, in 
the wake of railway revival, a decision was taken to 
renew and redesign three station areas degraded in 
the second half of the twentieth century: Praterstern 
(European Football Championship in 2008), Westbah-
nhof (Vienna West) and Wien Europa Mitte which will 
connect the city with three trans-European rail tracks.

Vienna perceives itself as a city of culture but how 
should we contemporarily interpret culture? Cotempo-

rary culture, especially in its European context, is the 
nest of multifarious incidental, temporary and movable 
events and interventions of contemporary art. Most of 
Vienna’s great cultural institutions – from the National 
Opera House to the Museum of Technology – date 
from the monarchic period. The time between the 
end of World War II and the present day was the 
slow growth of republican culture which inherited 
the notion of imperial culture marked in the life of 
the city. New institutions of culture, created mainly 
by financial institutions, appeared in 1980. The Inter-
national Art Boom (1980) did not disappear without 
trace. Many festivals in the field of music, theatre 
and visual arts are organized. The omnipresence of 
art and entertainment in the life of Vienna changes 
the city into a virtual stage, while its architecture acts 
as the excellent set design of urban life in the third 
millennium of the common era.

ENDNOTES

[1] A. Sarnitz, Architektur Wien 700 Bauten, Wien Austria 
2008, p. 29.
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ARCHITEKTURA, MIEJSCE I PAMIĘĆ

W perspektywie niepohamowanego rozwoju – nawet jeśli nazwiemy go „zrównoważonym”, w dobie chwiej-
nej kultury, nieokiełznanego pieniądza, zmian klimatycznych i elektronicznego pseudo-nomadyzmu mediów, 
długowieczne trwanie ARCHITEKTURY wznoszonej dzisiaj, wydaje się mało prawdopodobne. Przedłużyć jej 
istnienie może albo podnoszenie jej do rangi dzieła sztuki, albo tworzenie przez nią nowej całości z MIEJ-
SCEM, w którym ludzie potrafią się zadomowić i z którym zwiąże się ich PAMIĘĆ.

Słowa kluczowe: Biosfera czy architektura, architektura jako sztuka, 
architektura związana z miejscem i pamięcią

70 lat temu, w roku 1941, Siegfried Giedion opubli-
kował książkę Space Time and Architecture [1] Prze-
strzeń, Czas i Architektura a Le Corbusier ogłosił osta-
teczną wersję Karty Ateńskiej [2]. Jak wiadomo, jed-
na i druga umocniły w architekturze Styl Międzynaro-
dowy – International Style który określał jej kształt aż 
do narodzin post-modernizmu w latach 70., obydwie 
zaś wpłynęły na powojenną odbudowę miast euro-
pejskich, wyrządzając wiele nieodwracalnych szkód 
w życiu i rozwoju tych miast. Giedion – szwajcarski 
historyk architektury, uczeń Wölfflina, zaproszony kie-
dyś na uniwersytet Harvarda przez Waltera Gropiusa 
– napisał we wstępie do pierwszego wydania swego 
dzieła, że jest ono „książką przeznaczoną dla tych, 
których niepokoi obecny stan naszej kultury i którzy 
szukają wyjścia z panującego chaosu sprzecznych 
tendencji”. Jednak chaos ten, w ciągu 70 lat nie tyl-
ko się nie zmienił, ale rozprzestrzenił się i zapano-
wał. Nowe „sprzeczne tendencje” rodzą się dziś nie 
tylko z odmiennych spojrzeń na rzeczywistość. Pod-
syca je także nieustająca komercyjna potrzeba no-
wości i walka o zaistnienie na wolnym rynku kultury 
i sztuki, w której współzawodniczą ze sobą rozmaite 
osobowości, a wśród nich i architekci.

Na „Chaos sprzecznych tendencji” nie patrzy się 
już dziś jak na wynaturzenie, które trzeba opanowy-
wać, godząc ze sobą jego sprzeczności, tylko trak-
tuje się go jako naturalny wyraz płynnej ekonomicz-
nej, kulturalnej i obyczajowej rzeczywistości. Żyjemy 
otoczeni polifonicznym gwarem jego głosów. Świe-
żych, albo pozbawionych wyrazu. Zachwycających, 
albo bezradnych, czy bezmyślnie wulgarnych. Obej-
muje on stopniowo cały świat i trzeba bezustannie wy-
ławiać z niego głosy wartościowe, twórcze, uwalniać 
się od bezsensownych i szukać nowych odniesień.

Nie jest to krajobraz, który sprzyja trwaniu. Marks 
zapowiedział w Manifeście [3], przeszło póltora wieku 
temu, że z nastaniem panowania pieniądza „wszyst-
ko, co trwałe rozpłynie się w powietrzu”. Rozpłynę-
ły się też trwałe kanony piękna, a podważyły je nie 
tylko wielkie indywidualności twórcze, które zmieniły 
epokę, lecz także efemeryczna moda, o której Georg 
Simmel pisze w roku 1918, że narzuca nieraz okrop-
ności, jakby chciała pokazać swoją moc, zmuszając 
czasem do noszenia rzeczy odpychających. To, co 
modne, nie powstaje przypadkowo. Tworzy się je po 
to, żeby stało się modnym, a twory mody mają już 
w swoim zalążku zmienność i są obliczone na wzbu-
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dzanie krótkotrwałych emocji. Dlatego ich formy są, 
jak mówi, „ekstrawaganckie, kapryśne, szybko nużą 
i pchają fizjologicznie ku nowym zmianom, których 
kształt określi nowa moda” [4].

W świat mody weszła architektura za pośrednictwem 
design’u, z którym się dziś niemal utożsamiła, ale rytmy 
zmian są w niej powolniejsze. Cykl jej powstawania jest 
nieporównywalnie dłuższy, więc ukończone dzieło ar-
chitektury nie może zaskakiwać swoją nowością z se-
zonu na sezon, jak krój stroju, czy kształt lampy, albo 
buta. Budowle mogły by się więc wydawać przestarza-
łe już w chwili narodzin, gdyby nie to, że nie są rucho-
me, jak lodówka, samochód czy strój. Nie można ich 
wyrzucić z dnia na dzień i zastąpić nowymi. Wiążą się 
z naturalną podstawą istnienia architektury, z konkret-
nym MIEJSCEM, z ucieleśnionym w materii fragmen-
tem przestrzeni. Nowoczesność pierwszej połowy XX-go 
wieku, wiążąc architekturę i planowanie miast z ideami 
czasu i przestrzeni pojmowanymi abstrakcyjnie, odry-
wała je często od rzeczywistości i sprowadzała do ogól-
nych, oddalonych od życia schematów. Chodziło o to, 
żeby człowiek zadomowił się w świecie ukształtowa-
nym przez naukę i technikę, 

Dom, w szerokim znaczeniu, to nie tylko budynek, 
gdzie się mieszka. Może stać się nim każde miejsce, 
gdzie spędzimy kilka godzin, kilka lat albo jakąś sporą 
część życia, pod warunkiem, że poczujemy się w nim 
jak u siebie. Musi tylko mieć odrobinę trwałości, żeby 
stworzyć minimalne poczucie bezpieczeństwa i nadać 
sens temu, żeśmy się w ogóle w nim znaleźli. Dawno 
temu stogi siana nakrywano kwadratowym, słomianym 
dachem, wspartym w narożnikach na czterech okoro-
wanych pniach młodych drzew. Pamiętam jak w dzie-
ciństwie, chroniąc się przed letnim deszczem, wdrapy-
wałem się na taki stóg i leżąc na sianie, wyglądałem 
spod słomianej strzechy na okoliczne pola i pagórki. 
Wydawało mi się, że chciałbym tak mieszkać zawsze.

Publiczne przestrzenie miast też mogą dawać po-
czucie domu, albo przygnębiać obcością, czy wywo-

ływać uczucie zagrożenia. Dlatego są miejsca, gdzie 
łatwiej i pogodniej się żyje, pracuje, uczy, czyta, robi 
zakupy, czy podróżuje i, choć są przelotne, wraca 
się do nich chętniej, w przeciwieństwie do tych, któ-
re przygnębiają i z których chciałoby się jak najszyb-
ciej uciec. Michel de Certeau mówi, że miejsca, ja-
kie zamieszkiwaliśmy, nie giną w nas nigdy całkowi-
cie. Porzucamy je, nie porzucając ich do końca, po-
nieważ to one nas z kolei zamieszkują. Niewidzial-
ne i obecne w naszej pamięci i w snach, podróżują 
wraz z nami [5].

Doświadczyłem tego na sobie, zmieniając co dzie-
sięć lub co dwadzieścia lat miejsca, w których żyłem, 
uczyłem się i pracowałem, począwszy od rodzinnej 
Warszawy, przez Kraków, wybrzeże Ligurii, Mediolan 
i Paryż, nie licząc pobytów w innych miastach Europy 
albo w Chinach, w krajach Afryki i Ameryki północnej. 
Wszystkie one żyją w mojej pamięci, każde ze swo-
ją jedyną, niepowtarzalną aurą. Czym różni się taka 
wędrówka od nomadyzmu „globalnej wioski” inter-
netu i telewizji, obejmującej cały świat? Chyba tym, 
że żyjąc w różnych miejscach, można dotknąć bez-
pośrednio ich rzeczywistości, choćby po części się 
w niej zanurzyć i zadomowić, podczas gdy złudna 
wszechobecność w „czasie realnym” mediów elek-
tronicznych, jest bezdomnym byciem nigdzie. Wystar-
czy wyłączyć prąd, żeby nagle znaleźć się w pustce. 

Daniel Bell pisał 35 lat temu, że nowoczesność 
żywi się szybkością, nowością, sensacją i krótkotrwa-
łymi wstrząsami wydarzeń, odbieranych symultanicz-
nie i wymazywanych wciąż przez nowe [6]. Zdomino-
wana obrazem, odsuwa ona na dalszy plan czytanie 
i refleksję, które pozwalają przystanąć i zastanowić się, 
a bez których nie da się myśleć pojęciami. Obok uro-
ku i sensu długo przygotowywanych podróży do upra-
gnionych miejsc i do tego, co by się w nich chciało 
naprawdę zobaczyć, wyrosła turystyka masowa. Dzię-
ki niej niemal każdy może zajrzeć pospiesznie do re-
klamowanych przez przemysł turystyczny najważniej-
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szych miejsc historii, kultury, czy krajobrazu, nie tra-
cąc na to zbyt wiele czasu i bez zbytnich przygoto-
wań. W paryskim Luwrze popularność sensacyjne-
go Kodu Leonarda da Vinci [7] przyciąga najwięk-
sze tłumy do sali, gdzie króluje leonardowska Gio-
conda, ale przed zawieszonym tuż za nią, olśniewa-
jącym Koncertem wiejskim Tycjana-Giorgione, stoi 
zaledwie kilka osób. 

Niezależnie od tego, jak głębokie są motywy ma-
sowego zainteresowania sztuką, jej trwanie nie wy-
daje się zagrożone. Rafael Moneo zastanawia się czy 
słuszne jest wrażenie, że architekci zrezygnowali dziś 
z ambicji, żeby ich dzieła trwały i czy można by to 
powiedzieć o architekturze Franka Gehry [8]. Jej kru-
chość miała by znaczyć, że pogodził się z jej prze-
mijalnością? Według niego nie. Sztuka – malarstwo, 
rzeźba i sztuka współczesna były i pozostają kruche. 
A jednak sztukę się chroni, nie szczędząc na to środ-
ków, bo uznaje się jej wartość. Dziś jedną z ważnych 
dróg do zapewnienia architekturze trwania jest więc 
podniesienie jej do rangi dzieła sztuki. 

Droga ta, nawet jeśli czas potwierdziłby jej sku-
teczność, obejmuje jednak tylko nieliczne, oderwa-
ne obiekty, będące odniesieniem dla samych siebie, 
bez względu na ich relację z otoczeniem i z miej-
scem, w którym powstały i w którym miałyby trwać. 
Tymczasem nawet wśród nich wyróżniają się te, któ-
rych wyjątkowość, zamiast zamknąć się w sobie, łą-
czy się z miejscem i tworzy z nim nową całość, w któ-
rej opromieniają się wzajemnie. Nie wszyscy potrafią 
zobaczyć źródło sukcesu muzeum w Bilbao w tym 
życiodajnym współżyciu. Większość widzi w nim tyl-
ko sam budynek i chciałaby zobaczyć coś równie 
efektownego u siebie, pomijając rolę, jaką odgrywa 
on właśnie tam, gdzie stoi – nad połyskującą wodą 
rzeki, tuż obok stalowego mostu i przy składowisku 
stalowych kontenerów. Wśród nich, nie mógłby być 
zbudowany ani z cegły, ani z kamienia. Jest taki, jaki 
ma być. Zanurzony w całości pejzażu tego miasta, 

opowiada o miejscu gdzie jest i skąd olśniewa jego 
metaliczny blask.

Są miejsca, w których nawet mniej znaczne bu-
dynki pełniej istnieją, a są budowle, które wręcz two-
rzą miejsca. Jednak w społeczeństwie „płynnej no-
woczesności”, w której, według Zygmunta Bauma-
na, „liczy się prędkość, a nie trwanie” [9], słychać 
głosy, jak głos Richarda Scoffier, który w wydanych 
w tym roku Czterech podstawowych pojęciach archi-
tektury współczesnej [10] – pisze nie tylko o przemi-
jalności architektury i jej rezygnacji z trwania, ale też 
o śmierci miejsca i o tym, że wszelkie wysiłki rato-
wania go były by daremne. Stwierdza, że w świecie 
globalnym przepada jego indywidualny, niepowta-
rzalny charakter i ginie historyczna warstwa zawar-
tej w nim pamięci. Ma je zastąpić nie tyle wychodzą-
ce już z mody „nie-miejsce” supermarketów, lotnisk, 
stadionów i autostrad, co neutralne „ŚRODOWISKO” 
w postaci „białej” powierzchni – odpowiednika białej, 
niezapisanej stronicy. „Uwolni ono przestrzeń od pa-
mięci, ciężaru kultury i jej konwencji” i zdejmie z niej 
„piętno użytkowości”, w oczekiwaniu „WYDARZEŃ”, 
które na chwilę nadadzą jej sens, a po których przyj-
dą nowe i zatrą ich ślad w „nieokiełznanym, upojnym 
wyścigu bez końca”. 

W takiej perspektywie stawianie pytania o trwa-
łość, czy przemijalność architektury wydaje się bez-
przedmiotowe. Architektura, w dobie chwiejnej kultury, 
kryzysów ekonomicznych i zmian klimatycznych, pój-
dzie, według Scoffier’a, drogą wskazaną przez Buck-
minstera Fullera i ograniczy się do budowania sztucz-
nych fragmentów biosfery, jak jego utopijny projekt  
gigantycznej kopuły pokrywającej część Manhattanu, 
czy jej geodetyczna próbka, zbudowana na EXPO’67 
w Montrealu. Będzie starać się rozszerzać na świat kli-
mat cieplarni, umożliwiający wszędzie życie biologicz-
ne, podobne do życia jarzyn i sałat. Utopiści Super-
studio z lat 60. przedstawili podobnie życie rodzinne 
w dalekiej przyszłości. Miejsce ma utonąć w nieskoń-
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czonej przestrzeni. Pochłonie ją powierzchnia, a ilość 
wyprze jakość. 

Czy taka jest rzeczywiście wizja świata i architek-
tury, w których będą żyć następne ludzkie pokolenia? 
Świata bez pamięci, bez trwałych, rozpoznawalnych 
miejsc, które pozwoliły by się w tym świecie odna-
leźć i zamieszkać w nim jak w domu? Dom rozumia-
ny w sensie konkretnym, materialnym, jako budowla, 
a więc też jako architektura, utracił jednak z nowocze-
snością część swojej prozaicznej podstawy trwania. 
Nie chodzi o przyspieszone cykle inwestycyjne, które 
mają się amortyzować w krótkim czasie. Idzie o trwa-
łość materiałów, z jakich kiedyś budowano i o kształt 
budowli, jaki chronił ją przed działaniem śniegu, wia-
tru i deszczu, zapewniając jej dłuższe trwanie. No-
woczesność, uwalniając się od form tradycyjnych, 
wywodzących się z wielowiekowych doświadczeń, 
szukała nowego języka w abstrakcji geometrycznej,  
którą puryzm formalny doprowadzał do skrajnej pro-
stoty brył. Ogolone z wszystkiego, co wystaje, białe 
kubiki o płaskich dachach, albo abstrakcyjne ekrany, 
pozbawione gzymsów i profili chroniących fasady, lecz 
budowane we wszystkich klimatach, degradowały się 
szybciej od wiekowych budowli, bardziej odpornych 
na działanie czasu. Z rozwojem technologii niezmie-
rzona rozmaitość materiałów i rozwiązań złagodzi-
ła po części te trudności, ale przy pomocy środków 
lżejszych, dalszych od natury i mniej trwałych. Resz-

ty dokonała przemysłowo wytwarzana ilość i splot na-
tury biznesu, żeby jak najwięcej zarobić, z wrażliwo-
ścią społeczną, by budować dostępnie dla wszystkich. 
Jednym z przykładów tej etycznej postawy jest archi-
tektura Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal’a. W ten-
dencji ich projektów, które określiłbym jako „minima-
lizm egzystencjalny”, widać staranie żeby w świecie 
kryzysowej ekonomii, katastrof humanitarnych i prze-
paści społecznych, budować przyzwoicie, dając lu-
dziom jak najwięcej przestrzeni do życia, możliwie naj-
niższym kosztem i z dala od spekulacji. Jest to archi-
tektura bardziej podstawowa i bardziej krucha, a że 
nie szuka uświęcenia statusem dzieła sztuki, jest już 
w swoim założeniu mniej trwała i bardziej wystawio-
na na przemijanie. 

Trudno powiedzieć, jaką drogą pójdzie ostatecznie 
architektura. Wydaje się, że w perspektywie nieustające-
go i niepohamowanego rozwoju – obojętne czy oswo-
imy go nazwą „zrównoważonego”, czy inną – trwanie 
przez wieki, nie tylko kamiennych piramid, Partenonu, 
katedr Średniowiecza czy pałaców Renesansu, ale też 
zachowanych dawnych fragmentów miast, należy do 
przeszłości. Jednak nawet jeśli skrócą się rytmy trwania 
jej poszczególnych wcieleń, to architektury związanej 
z rozpoznawalnym, przyjaznym człowiekowi miejscem, 
będą zawsze potrzebować i bronić ci, którzy chcą zie-
mię zamieszkiwać, zamiast się po niej błąkać, a o tym 
jak długo będzie dane jej trwać, zadecyduje pamięć.
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ARCHITECTURE, SITE AND MEMORY

In a perspective of an unrestrained developement – even if we call it “sustainable” – and in an epoch of un-
stable culture, unbridled money, climatic changes and the pseudo-nomadism of the media, the durability of 
ARCHITECTURE erected today is hardly likely. What could make it last is to raise it to the rank of art-work, 
or to make it create a new whole with a SITE, where people could feel at home and which will attach their 
MEMORY.

Keywords: Biosphere or Architecture, Architecture as art, Architecture as a whole with Site and Memory

Seventy years ago, in 1941, Siegfried Giedion 
published his book Space, Time and Architecture 
[1], whereas Le Corbusier announced the final ver-
sion of The Athens Charter [2]. As we know, they 
both strengthened the International Style in archi-
tecture which determined its shape till the birth of 
postmodernism in the 1970s and influenced the 
postwar rebuilding of European cities causing a lot of 
irreversible damages in their lives and development. 
In the introduction to the first edition of his work, Gie-
dion – a Swiss historian of architecture, a disciple of 
Wölfflin, once invited to Harvard University by Walter 
Gropius – wrote that it was “a book meant for all those 
worried by the present condition of our culture and 
all those who are looking for an exit from the chaos 
of contradictory tendencies.” However, this chaos 
has not changed for seventy years. What is more, 
it has spread and taken control. These days, new 
“contradictory tendencies” are caused not only by 
different outlooks on reality. They are also fomented 
by the constant commercial need for novelty and the 
struggle for entering the free market of culture and 
art where various personalities, including architects, 
compete against each other.

Today, we do not look at “the chaos of contra-
dictory tendencies” as a distortion which must be 
brought under control, while its contradictions must 
be reconciled – it is treated as a natural expression 
of liquid economic, cultural and moral reality. We 
live surrounded by the polyphonic hum of its voices 
– fresh or expressionless, astonishing, helpless or 
thoughtlessly vulgar. It is gradually comprising the 
entire world so we must keep identifying valuable, 
creative voices, free ourselves from valueless ones 
and look for new references.

Such a landscape is not conducive to durability. 
More than 150 years ago, Karl Marx said in his Com-
munist Manifesto [3] that when money rises to power, 
“everything that is durable will vanish in the air.” The 
durable canons of beauty vanished, too, challenged 
by outstanding creative personalities who changed 
the epoch and by ephemeral fashion. In 1918, Georg 
Simmel wrote that it sometimes imposed atrocities 
as if it wanted to show its power by promoting some 
disgusting clothes. What is in fashion does not come 
into being by accident. It is formed for the sake of 
being fashionable, while the creations of fashion are 
changeable in their germ and are calculated to arouse 
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short-term emotions. That is why their forms are, as 
he said, “extravagant and capricious, they fatigue 
soon and drive physiologically to new changes whose 
shape will be determined by a new fashion” [4].

Architecture entered the world of fashion through 
design it is often identified with but its rhythms of 
changes are slower. The cycle of its formation is 
incomparably longer so a completed work of architec-
ture cannot surprise people with its newness season 
by season like the cut of dress, the shape of a lamp 
or a shoe. So, edifices could seem old-fashioned at 
the moment of birth if they were movable like refrig-
erators, cars or clothes. They cannot be thrown away 
overnight and replaced with new products. They are 
bound with the natural basis for the existence of ar-
chitecture, with a specific PLACE, with a fragment of 
a space embodied in matter. Connecting architecture 
and city planning with the ideas of abstractly under-
stood time and space, the modernity of the first half 
of the twentieth century often detached them from 
reality and equalled them to general schemes remote 
from life. Man was expected to settled down in the 
world shaped by science and technology.

A home, in its broad meaning, is not just a resi-
dential building. It may be any place where we spend 
several hours, several years or a longer part of our 
lives provided that we “make ourselves at home”. It 
requires a degree of durability in order to produce 
a minimum feeling of safety and make sense of the 
fact that we have found ourselves in it. A long time 
ago, haystacks were covered with a square straw 
roof supported by four hewn trunks of young trees in 
the corners. As a child, I used to climb such a stack 
to protect myself from the summer rain. Lying in the 
hay, I watched the neighbouring fields and low hills 
from below the thatch. All I wanted then was to live 
like that forever.

The public spaces of cities may also arouse the 
feeling of being at home or depress us with strange-

ness and produce the sensation of menace. There 
are places where it is easier and more cheerful to 
live, work, study, read, shop or travel. Even though 
they are elusive, people willingly return to them con-
trary to those which are depressing and make them 
wish to escape. Michel de Certeau says that places 
where we used to dwell never really die in us. We 
abandoned them physically but now they live in us. 
Invisible and present in our memories and dreams, 
they travel with us [5].

I experienced this myself when I changed my 
dwelling places every ten or twenty years. I lived, 
studied and worked starting from Warsaw, through 
the shore of Liguria, Milan and Paris, not to mention 
my sojourns in other European cities, in China or in 
some African and North American countries. They all 
live in my memory, each with its own, unique aura. 
What differentiates such a journey from the nomadism 
of the “global village” of the Internet and television? 
Living in various places, we can touch their realities 
and get settled in them, while illusory omnipresence in 
the “real time” of the electronic media means home-
less being nowhere. If we turn the electricity off, we 
will find ourselves in emptiness.

Thirty years ago, Daniel Bell wrote that modernity 
fed on speed, novelty, sensation and short-term erup-
tions of events perceived simultaneously and erased 
by newer ones [6]. Dominated by images, it devalues 
reading and reflections which enable us to stop and 
think for a moment – we cannot apply notions without 
them. Mass tourism grew besides the charm and 
sense of long-prepared trips to our dream places 
with their genuine attributes. It allows almost every-
body to cast a glance at the most important places 
of history, culture or landscape advertised by tourist 
industry without losing too much time and without 
too many preparations. In Paris, countless crowds 
visit the Louvre just to see Leonardo’s Gioconda 
popularized by The Da Vinci Code. The breathtaking 
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Pastoral Concert by Titian-Giorgione, hanging next to 
it, attracts several people.

Regardless of the depth of the motives of mass 
interest in art, its durability does not seem threatened. 
Rafael Moneo wonders if architects have really given 
up their ambitions to make their works durable and if 
this can be said about Frank Gehry’s architecture [8]. 
Does its frailty mean that he accepted its fleetingness? 
In Moneo’s opinion, it does not. Contemporary art – 
painting and sculpture – has been frail. However, art 
is protected without sparing the means because its 
value is acknowledged. Thus, one of the important 
ways to secure the durability of architecture is to 
develop it into a work of art.

This way, even if time confirms its efficiency, con-
cerns few, detached objects which refer to themselves 
regardless of their relation to the surroundings and 
the place of their formation and duration. The distin-
guished ones are those whose uniqueness, instead 
of clamming up, joins a place and together they form 
a new whole where they radiate on each other. Not 
everyone can see the source of the success of the 
museum in Bilbao in this life-giving coexistence. Most 
people can only see the building itself and would like 
to have something equally attractive at their places 
passing over the role it plays in the place where it 
stands – by the twinkling river, next to a steel bridge, 
close to a steel container storage yard. In such sur-
roundings, it could not have been built of brick or 
stone. It is just fine. Immersed in the entire landscape 
of this city, its metallic glare talks about this venue.

There are places where even plainer buildings 
exist more fully. There are also edifices which create 
places. However, in the society of “liquid modernity” 
where, as Zygmunt Bauman says, “speed, not 
durability, counts” [9], we can hear voices of criti-
cism. In “Les Quatre Concepts Fondamentaux de 
l’Architecture Contemporaine”, published this year 
[10], Richard Scoffier writes about the fleetingness 

of architecture and its resignation from durability 
as well as the death of a place and all the vain at-
tempts to save it. He claims that its individual, unique 
character perishes, while the historical layer of its 
memory disappears in the global world. Not the 
unfashionable “non-place” of supermarkets, airports, 
stadiums and motorways but a neutral “ENVIRON-
MENT” in the shape of a “white” area – an equivalent 
of a white, unwritten page – is expected to replace it. 
“It will release a space from memory, the burden of 
culture with its conventions” and take “the stamp of 
usefulness” off it while awaiting “EVENTS” which will 
show its meaning for a while. New ones will come 
after them and blot out their trace in “the unbridled, 
inebriating endless race.”

In such a perspective, asking a question about 
the durability or fleetingness of architecture seems 
pointless. According to Scoffier, in the era of unstable 
culture, economic crises and climate change, archi-
tecture will take the road shown by Buckminster Fuller 
and will be restrained to the construction of artificial 
fragments of the biosphere like his utopian design 
of a gigantic dome covering a part of Manhattan or 
its geodetic sample built for EXPO ’67 in Montreal. It 
will try spread the climate of a greenhouse facilitating 
global biological life similar to the lives of vegetables. 
In the 1960s, the Superstudio utopists presented 
family life in the distant future in a similar manner. 
A place is expected to sink into an endless space 
which will be absorbed by an area, while quantity 
will supersede quality.

Is it really a vision of the world and architecture 
for the next human generations? A world without 
memory, without any recognizable places which 
would enable them to find inner peace and home? 
With modernity, however, a home understood in 
its concrete, material depiction as an edifice – as 
architecture as well – has lost a part of its prosaic 
basis of duration. I do not mean accelerated cycles 
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of investments which are supposed to become de-
preciated in a short time but the durability of once 
applied building materials and the shape of edifices 
which protected it from snow, wind and rain guar-
anteeing its longer duration. Modernity, freeing itself 
from traditional forms which originate from centuries 
of experience, was searching for a new language in 
geometrical abstraction led by formal purism to the 
extreme simplicity of bodies. Deprived of everything 
that protrudes, white cubes with flat roofs or abstract 
screens without any cornices or profiles protecting 
their facades but built in every climate degraded 
more quickly than old edifices more resistant to the 
flow of time. With the development of technology, 
the unintended diversity of materials and solutions 
partly moderated these difficulties with the help of 
lighter, less natural and less durable means. The rest 
was done by mass products and a concourse of the 
nature of business (to earn as much as possible) with 
social sensitivity (to build for everyone). One of the 
examples of this ethical attitude is Anne Lacaton and 
Jean-Philippe Vassal’s architecture. Their designs, 

which I would define as “existential minimalism”, 
reveal a tendency to build decently in the world of 
economic crises, natural disasters and social gaps, 
to give people the biggest possible number of liv-
ing spaces at the lowest possible cost and far from 
speculations. Their architecture is more basic and 
more fragile. Since it does not search for the time-
honoured status of a work of art, it is less durable 
and more exposed to passing in its assumption.

It is difficult to say which road will be taken by 
architecture. It seems that in the perspective of con-
stant and uncontrollable development – “sustainable” 
or whatever, the duration of the stone pyramids, the 
Parthenon, the Medieval cathedrals and the Renais-
sance palaces as well as preserved old fragments of 
some cities is a thing of the past. Even if the rhythms 
of the duration of its individual embodiments get 
shorter, architecture related to a recognizable, human-
friendly place will be always needed and defended by 
those who want to live on earth instead of wandering 
around. The length of its duration will be determined 
by memory.
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DOM WIELORODZINNY. TRWAŁOŚĆ FORMATU, PRZEMIJANIE  
RZECZY

Formaty domów wielorodzinnych są przedmiotem klasyfikacji typologicznych współczesnej architektury 
mieszkaniowej, ale także kanwą inspirujących porównań domów odległych nieraz od siebie w czasie 
i przestrzeni. Prowadzą one do konstatacji, że podstawowe formaty domów wielorodzinnych są uniwersalne 
i ponadczasowe. Rzeczy architektoniczne: zespoły zabudowy i domy wielorodzinne, podlegają zużyciu, 
przekształceniom, wreszcie przemijają. Trwały okazuje się format, który odradza się w kolejnych rzeczach. 

Słowa kluczowe: dom wielorodzinny, budynek mieszkalny, zabudowa mieszkaniowa, typologia, format

1. Wprowadzenie
Dom to niezbyt duży budynek mieszkalny, o zwar-

tej, wyodrębnionej bryle i czytelnej, zazwyczaj pro-
stej formie [1]. Dom wielorodzinny, to dom przezna-
czony dla więcej niż jednej rodziny, w którym miesz-
kania są spiętrzone nad sobą [2]. 

Format to zestaw głównych cech określających 
strukturę dzieła, zakładający zmienność cech drugo-
rzędnych. Ten termin, powszechnie obecnie stosowa-
ny, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości audiowi-
zualnej, wydaje się bardziej odpowiedni dla potrzeb 
niniejszego artykułu niż jego synonimy: wzorzec (ro-
zumiany jako doskonały pierwowzór), typ (kojarzący 
się z budownictwem typowym) czy szablon (służący 
do mechanicznego powielania). 

W artykule mowa będzie o niektórych formatach za-
budowy wielorodzinnej, a przede wszystkim o forma-
tach wybranej grupy domów wielorodzinnych. W pierw-
szym przypadku format będzie rozumiany jako zestaw 
cech wspólnych dla określonych sposobów kształ-
towania zabudowy, w drugim – jako zbiór głównych 

cech poszczególnych grup domów wielorodzinnych. 
Tak określone formaty nie odnoszą się do określone-
go czasu i miejsca, są uniwersalne i ponadczasowe, 
i w tym sensie trwałe, podczas gdy rzeczy architekto-
niczne, a więc określone zespoły zabudowy wieloro-
dzinnej i konkretne domy wielorodzinne, podlegają zu-
życiu, przekształceniom, wreszcie przemijają.

2. Formaty zabudowy wielorodzinnej
Typologia współczesnej zabudowy wielorodzinnej 

z trudem dziś nadąża za inwencją twórców architek-
tury mieszkaniowej. Jednocześnie pojawiają się cie-
kawe i inspirujące próby identyfikacji zbieżnych cech 
zabudowy mieszkaniowej pochodzącej z różnych 
epok i różnych kręgów kulturowych. 

Trzecie wydanie z 2004 roku monografii Grundris-
satlas. Wohnugsbau/Floor Plan Mannual [3] zawiera 
wiele przykładów zabudowy mieszkaniowej powsta-
łej po II wojnie światowej, z podziałem na trzy głów-
ne grupy typologiczne: zabudowa wielopiętrowa,  
niska i osiedlowa. Wśród formatów zabudowy wielo-
piętrowej znalazły się: zabudowa obrzeżna, narożna, 
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jednostronna (Brandwand/Firewall Buildings), zabu-
dowa budynkami wolno stojącymi, pojedyncze bu-
dynki wolno stojące, wieże mieszkalne, domy taraso-
we i struktury zamykające przestrzeń (Raumbildende 
Strukturen/Space-enclosing Structures). Formaty te ilu-
struje blisko sto przykładów, wskazując na ich trwałość 
w omawianym okresie i podobieństwo do formatów hi-
storycznych, omówionych we wstępie do monografii. 

Interesujące próby formatowania nowych rozwią-
zań zabudowy mieszkaniowej przedstawiają Gün-
ter Pfeifer i Per Brauneck w serii publikacji z cyklu 
A Housing Typology, proponując m.in. podział zabu-
dowy wielorodzinnej ze względu na jej układ w pla-
nie na ciągi (pojedynczy, podwójny i jednostronny), 
bloki (ciągły i perforowany), zabudowę uzupełniają-
cą oraz domy wolno stojące [4]. Formaty współcze-
snej zabudowy wielorodzinnej definiują także,w pu-
blikacjach z cyklu Density Series, Javier Arpa, Auro-
ra Fernández Per i Javier Mozas. Na uwagę zasługu-
je zwłaszcza rozbudowana typologia zaproponowana 
przez Mozasa i Fernández Per, z podziałem najpierw 
na grupy rozwiązań: domy, bloki, bloki miejskie, bu-
dynki wysokie i rozwiązania mieszane, a następnie 
na kilka lub kilkanaście typów w każdej grupie [5]. 

Próbę konfrontacji tradycyjnych i współczesnych 
sposobów kształtowania tkanki miejskiej podjęli Eric 
Firley i Caroline Stahl, definiując cztery grupy typo-
logiczne: zabudowę atrialną, szeregową wieloro-
dzinną i wydzielone kompleksy (compounds) [6]. 
Wykazując zbieżność cech wybranych przykładów za- 
budowy mieszkaniowej, bardzo nieraz odległych 
w czasie i przestrzeni, potwierdzili słuszność tezy 
o uniwersalności i ponadczasowości niektórych for-
matów tej zabudowy. 

Poszczególne klasyfikacje typologiczne oparte są 
oczywiście na wybranych kryteriach. Dla potrzeb ni-

niejszych rozważań przyjęta została klasyfikacja ukła-
dów zabudowy wielorodzinnej w planie, oparta na 
podstawowych pojęciach geometrycznych: punkt, 
odcinek, linia, płaszczyzna, odniesionych do wielko-
ści i kształtu rzutu oraz rozmieszczenia budynków, 
tworzących poszczególne formaty zabudowy wielo-
rodzinnej (il. 1). 

3. Formaty domów wielorodzinnych
Wymienione wcześniej opracowania zawierają 

także propozycje formatowania domów wielorodzin-
nych. Szczególnie interesujące są formaty oparte 
o „typologię dostępu”. Hellmuth Sting wyróżnia jed-
nostki (segmenty) o dostępie wertykalnym, horyzon-
talnym i mieszanym [7]. Podobną klasyfikację propo-
nują Peter Ebner, Eva Herrmann, Roman Höllbacher, 
Markus Kuntscher i Ulrike Wietzorrek [8], z tym, że 
autorzy ci do budynków o dostępie wertykalnym za-
liczają także obiekty, w których oprócz klatek scho-
dowych występują krótkie korytarze lub galerie. Pfe-
ifer i Brauneck wyróżniają wielorodzinne domy wol-
no stojące: bez klatek schodowych (z dostępem do 
mieszkań położonych na piętrze schodami wewnętrz-
nymi należącymi wyłącznie do tych mieszkań – ten 
typ został nazwany niezbyt szczęśliwie Semi – deta-
ched, jakby chodziło o zabudowę bliźniaczą), z klat-
ką schodową, z dostępem z wewnętrznego dziedziń-
ca, hybrydowe i wysokie [9]. 

W niniejszym artykule przyjęto podział domów 
wielorodzinnych na bezklatkowe (to odpowiednik 
formatu określonego przez Pfeifera i Braunecka jako 
Semi detached), jednoklatkowe i dwuklatkowe (il. 2). 
Odpowiednikiem kategorii określonej przez wymie-
nionych autorów jako domy hybrydowe są tu domy 
jedno- i dwuklatkowe z korytarzem lub galerią (il. 3). 
Schematy, ilustrujące wymienione formaty domów 
wielorodzinnych na rysunkach 2 i 3, określają pod-
stawowe elementy ich struktury przestrzennej, a mia-
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1. Formaty zabudowy wielorodzinnej
2. Formaty domów bezklatkowych, jednoklatkowych i dwuklatkowych
3. Formaty domów jedno- i dwuklatkowych z korytarzem lub galerią
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nowicie: obrys budynku, układ mieszkań w poziomie 
oraz lokalizację schodów. Pozostałe elementy trakto-
wane będą jako drugorzędne, przypisane rzeczom. 

4. Trwałość formatu
4.1. Domy bezklatkowe

Format domu bezklatkowego o prostopadłym 
układzie ścian międzymieszkaniowych to czworak – 
budynek o obrysie kwadratu lub prostokąta, z czte-
rema narożnymi mieszkaniami, oddzielonymi ściana-
mi krzyżującymi się w środku rzutu. 

Format ten wywodzi się z zabudowy folwarcznej, 
a począwszy od końca XVIII w. wykorzystywany był 
przy budowie domów robotniczych.

Ewolucja formatu czworaka przebiegała w kierun-
ku horyzontalnym, gdzie połączone „czworaczne” 
sekcje tworzyły zabudowę dwuszeregową, podob-
ną do angielskiej back–to-backs, a następnie w kie-
runku wertykalnym, poprzez spiętrzenie mieszkań. 
W ten sposób powstały formaty spiętrzonych czwo-
raków (il. 2 a) i spiętrzonej zabudowy dwuszerego-
wej (il. 2 c). Ewolucji podlegała też zabudowa szere-
gowa, także w kierunku spiętrzenia mieszkań (il. 2 b).

Eric Firley i Caroline Stahl opisują przypadek kolo-
nii robotniczej z lat 1853–70, Cité Ouvrière w Mulho-
use, której podstawowym elementem zabudowy był 
czworak (quadruple villa) [10]. Półtora wieku później 
zrealizowano w pobliżu zespół mieszkaniowy, wyko-
rzystujący format czworaka, autorstwa zespołu Dun-
can Lewis/Scope Architecture/Block [11]. Format spię-
trzonej zabudowy szeregowej został zastosowany m. 
in. przez J. P. Ouda w Hoek van Holland (1924) i Alva-
ra Aalto w Sunila (1936–1954). Bardzo interesującą in-
terpretację formatu spiętrzonej zabudowy dwuszere-
gowej (back–to-backs) zawiera projekt Hans Kollhof 
Architekten modelowego osiedla Hadersdorf w Wied-
niu [12]. Mankamenty tego formatu, związane z jed-

nostronną orientacją mieszkań, zostały tu wyelimino-
wane przez szachownicowy układ mieszkań w pionie. 

4.2. Domy jednoklatkowe
Jednym ze źródeł współczesnego formatu domu 

jednoklatkowego jest schemat spiętrzonego czworaka 
ze wspólną klatką schodową (il. 2 d). Tego rodzaju roz-
wiązania stosowane były początkowo w domach dla 
robotników rolnych i przemysłowych, następnie przy-
brały postać wilii miejskich, wreszcie współczesnych 
niskich budynków punktowych. Eric Firely i Caroline 
Stahl wskazują na podobieństwo „domu sześcienne-
go” (Würfelhaus), powstałego w willowej dzielnicy Dre-
zna Striesen w latach 1890–1910, z willami miejskimi 
wybudowanymi w dzielnicy Berlina Spandau w latach 
1994–2000 (architekci Nalbach + Nalbach) [13]. Czte-
ry mieszania na kondygnacji z wąska klatką schodową 
pośrodku to format m. in. słynnych budynków w Zu-
rychu przy Hegianwandweg (EM2N Architekten) [14] 
i Malzturm (architekt Thomas Schregenberger) [15]. 

Format jednoklatkowego domu wielorodzinnego 
z rzędem mieszkań oddzielonych od siebie równole-
głymi ścianami (il. 2 e) występuje na przykład w pro-
jekcie czterech domów w Norymberdze przy Grat-
mühlstrasse z lat 1993–1995 (architekci Dietrich Fink 
i Thomas Jocher) [16].

4.3. Domy dwuklatkowe
Schemat domu dwuklatkowego z czterema miesz-

kaniami w narożach domu (il. 2 g) był często wyko-
rzystywany m.in. w górnośląskich osiedlach robotni-
czych w drugiej połowie XIX wieku (Borgis w Zabrzu, 
Kaufhaus w Rudzie Śląskiej). W tym czasie budynki 
oparte na tym samym formacie powstawały na przy-
kład we Włoszech jako rezultat ewolucji pałacu miej-
skiego, poprzez elegancki dom wielorodzinny, po roz-
wiązania adresowane do masowego odbiorcy [17]. 
Obecnie często stosowane są formaty domów dwu-
klatkowych z rzędami mieszkań (il. 2 h), na przykład 
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w budynkach przy Katzenbachstrasse w Zurychu (ar-
chitekt Zita Cotti) [18], czy przy Gellerstrasse w Ba-
zylei (architekci Miller & Maranta) [19]. Dość popular-
ny jest dziś format domu dwuklatkowego o większej 
niż cztery liczbie mieszkań na kondygnacji (il. 2 i), ze 
słynnym budynkiem w Maia Porto, zaprojektowanym 
w 2001 roku przez Eduardo Souto de Moura. Format 
wolnostojącego budynku wielorodzinnego z centralną 
klatką schodową, o większej niż cztery liczbie miesz-
kań (il. 2f), rozwijają od lat architekci Carlo Baumschla-
ger i Dietmar Eberle, uzyskując w kolejnych projektach 
osiem i więcej mieszkań na kondygnacji.

4.4. Domy jedno- i dwuklatkowe z korytarzem lub 
galerią 

Szczególne przypadki formatów domów jed-
no- i dwuklatkowych to schematy domów, w których 
oprócz jednej lub dwóch klatek schodowych wystę-
puje korytarz lub galeria (il. 3). Niewielki dom jedno-
klatkowy z galerią na piętrze został zbudowany na 
wielką światową wystawę w Londynie, według pro-
jektu Henry’ego Robertsa, jako modelowy dom dla 
rodzin. Obecnie istnieje bardzo wiele rozwiązań tego 
rodzaju. Wymienić warto wybudowany w 2002 roku 
elegancki dom jednoklatkowy z galeriami na 1. i 2. 
piętrze przy Pastoratsgasse w Bonn (architekt Uwe 
Schröder) [20] czy słynną „wieżę kwiatową” zrealizo-
waną w 2004 roku w Paryżu według projektu Édouar-
da François, o układzie korytarzowym. 

5. Przemijanie rzeczy
Najstarsze rzeczy zrealizowane zgodnie z omówio-

nymi formatami już nie istnieją, wskutek zmian spo-
łecznych i gospodarczych, rosnących potrzeb miesz-
kaniowych i rozwoju technicznych możliwości ich  
zaspokojenia. Zanikła w dużej mierze dawna, zwłasz-
cza drewniana, mieszkaniowa zabudowa folwarczna, 
zarówno w najprostszych, jak i bardziej złożonych for-
matach. Ginie zabudowa historycznych kolonii robot-
niczych, z jej pozorną prostotą, skrywającą ogromną 
różnorodność formatów. Zniszczenia wojenne, szkody 
górnicze, katastrofy, ale także ludzkie błędy i zanie-
chania, pochłonęły wiele domów i całych zespołów 
mieszkaniowych. Jeszcze innym przejawem przemi-
jania rzeczy architektonicznych jest przystosowywa-
nie zabudowy mieszkaniowej do zmieniających się 
potrzeb, a gdy to nie jest już możliwe – wymiana zu-
żytej substancji mieszkaniowej na nową.

6. Podsumowanie
Typologia współczesnej zabudowy mieszkanio-

wej operuje częstokroć formatami znanymi od daw-
na i wykorzystywanymi w różnych kontekstach histo-
rycznych i przestrzennych, dla zaspokojenia zróżnico-
wanych potrzeb mieszkaniowych. Rozwój architektu-
ry mieszkaniowej opiera się bowiem na ewolucji roz-
wiązań, opartych częstokroć na historycznie ukształ-
towanych formatach, których trwałość jest większa 
niż rzeczy, które dzięki nim powstały. 
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MULTIFAMILY HOUSE. DURABILITY OF THE FORMAT, PASSING  
THINGS

Multifamily housing formats are the subject of typological classification of modern residential architecture, 
but also the outline of an inspiring comparisons of houses that are distant from each other. They lead to the 
statement that the basic formats of multi-family houses are universal and timeless. Architectural things: gro-
ups of housing and multifamily houses are the subject of using up, transformations, and finally pass away. 
Format turns out as permanent, that is reborn in the next things.

Keywords: multifamily house, residential building, housing, typology, format

1. Introduction
A house is a relatively small residential building 

with a compact, separated body and a legible, usually 
simple form [1]. A multifamily house is a house meant 
for more than one family where flats are elevated 
above each other [2].

A format is a set of main features defining the 
structure of a work, assuming the changeability of 
secondary features. With reference to audiovisual 
arts, this commonly used term seems more adequate 
for the purposes of this article than its synonyms: 
a model (understood as a perfect prototype), a type 
(associated with typical construction) or a pattern 
(serving mechanical duplication).

This article presents certain formats of multifamily 
buildings, mostly the formats of a selected group of 
multifamily houses. In the former case, a format will 
be understood as a set of features shared by de-
fined manners of shaping buildings; in the latter – as 
a collection of the main features of individual groups 

of multifamily houses. In such a depiction, formats 
do not refer to a defined time and place – they are 
universal, timeless and durable, while architectonic 
things, defined complexes of multifamily buildings 
and specific multifamily houses get worn out, are 
transformed and then they fade away.

2. The formats of multifamily buildings
These days, the typology of contemporary mul-

tifamily buildings lags behind the inventive creators 
of residential architecture. However, there are some 
interesting and inspiring attempts to identify the con-
current features of residential buildings coming from 
various epochs and cultural environments.

The third edition (2004) of the monograph 
Grundrissatlas. Wohnugsbau/Floor Plan Manual [3] 
includes numerous examples of residential buildings 
constructed after World War II which are divided into 
three main typological groups: multistorey buildings, 
low buildings and estate buildings. The formats of 
multistorey buildings include: edge development, cor-
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ner development, single-sided development (Brand-
wand/Firewall Buildings), complexes of freestanding 
buildings, single freestanding buildings, residential 
towers, terrace houses and space-enclosing struc-
tures (Raumbildende Strukturen). These formats are 
illustrated by almost one hundred examples which 
indicate their durability in the discussed period and 
similarity to historical formats presented in the intro-
duction to the monograph.

In a cycle of publications entitled A Housing Typol-
ogy, Günter Pfeifer and Per Brauneck present some in-
teresting attempts to format new solutions of residential 
buildings and suggest dividing multifamily buildings on 
account of their layout in the plan into sequences (sin-
gle, double and single-sided), blocks (continuous and 
perforated), complementary buildings and freestanding 
houses [4]. In their Density Series, Javier Arpa, Aurora 
Fernández Per and Javier Mozas also define the formats 
of contemporary multifamily buildings. The readers 
should pay special attention to an extended typology 
proposed by Mozas and Fernández Per who distinguish 
groups of solutions: houses, blocks, urban blocks, tall 
buildings and mixed solutions, and then several or more 
types inside each group [5].

Eric Firley and Caroline Stahl attempted to con-
front traditional and contemporary manners of shap-
ing urban tissue by defining four typological groups: 
atrium buildings, terraced buildings, multifamily build-
ings and separated compounds [6]. Showing the 
convergence of the features of selected examples of 
residential buildings, sometimes very distant in time 
and space, they confirmed the validity of the thesis 
about the universality and timelessness of some 
formats of such buildings.

Obviously, individual typological classifications are 
based upon selected criteria. For the purposes of my 

ruminations, I adopted a classification of layouts of 
multifamily buildings in a plan using elementary geo-
metrical notions: a point, a section, a line, a plane 
referred to the size and shape of a projection as well 
as the arrangement of buildings which form individual 
formats of multifamily buildings (Ill. 1).

3. The formats of multifamily houses
The abovementioned surveys include some 

suggestions for formatting multifamily houses, too. 
Those based on “the typology of access” are par-
ticularly interesting. Hellmuth Sting distinguishes 
units (segments) with vertical, horizontal and mixed 
access [7]. A similar classification is proposed by 
Peter Ebner, Eva Herrmann, Roman Höllbacher, 
Markus Kuntscher and Ulrike Wietzorrek [8] although 
these authors classify objects with short corridors 
or galleries apart from staircases as buildings with 
vertical access as well. Pfeifer and Brauneck dis-
tinguish multifamily freestanding houses: without 
any staircases (with access to flats located upstairs 
by means of internal stairs belonging to these flats 
exclusively – this type is rather unluckily called semi-
detached as if it was a semidetached house), with 
a staircase, with access from an internal courtyard, 
hybrid and tall [9].

This article adopts a division of multifamily houses 
into non-staircase (an equivalent of Pfeifer and Brau-
neck’s semidetached format), one-staircase and two-
staircase (Ill. 2). Here, one- and two-staircase houses 
with a corridor or a gallery are equivalents of these 
authors’ category of hybrid houses (Ill. 3). Schematics 
illustrating the abovementioned formats of multifamily 
houses in Drawings 2 and 3 define the basic ele-
ments of their spatial structure, namely: the outline of 
a building, the layout of flats in the ground plan and 
the location of stairs. The remaining elements will be 
treated as secondary, attributed to things.
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1. Formats of multifamily housing
2. Formats of non-staircase, one-staircase and two-staircase houses
3. Formats of one-staircase and two-staircase houses with a corridor or a gallery



297

4. The durability of a format
4.1. Non-staircase Houses

The format of a non-staircase house with a perpen-
dicular layout of the in-between walls is a tetragon – 
a building with the contour of a square or a rectangle, 
with four corner flats and separated walls crossing in 
the middle of the projection.

This format originates from grange buildings – 
from the end of the 18th century, it was used in the 
construction of workers’ houses.

The evolution of the format of a tetragon took the 
horizontal direction where connected quadrilateral 
sections formed two rows, similarly to the English 
“back-to-backs”, and next the vertical direction by 
elevating flats. This manner produced formats of 
elevated tetragons (Ill. 2 a) and elevated two-rowed 
buildings (Ill. 2 c). Terraced buildings also evolved 
towards elevating flats (Ill. 2 b).

Eric Firley and Caroline Stahl describe the case 
of a workers’ colony from the years 1853–70, Cité 
Ouvrière in Mulhouse whose basic element was 
a tetragon (quadruple villa) [10]. One hundred and 
fifty years later, a residential complex, designed by 
the team Duncan Lewis/Scope Architecture/Block, 
using the format of a tetragon, was implemented 
nearby [11]. The format of elevated terraced build-
ings was applied by J.P. Oud in Hoek van Holland 
(1924), Alvar Aalto in Sunila (1936–1954) and oth-
ers. A very interesting interpretation of the format 
of elevated two-rowed buildings (back-to-backs) 
is included in Hans Kollhof Architekten’s design 
of the model estate of Hadersdorf in Vienna [12] 
where the shortcomings of this format, related to 
the single-sided orientation of flats, were elimina-
ted by the chessboard layout of flats in the verti- 
cal.

4.2. One-staircase Houses
One of the sources of the contemporary format 

of a one-staircase house is the schematic of an 
elevated tetragon with a shared staircase (Ill. 2 d). 
Such solutions were initially used in houses meant for 
farm and industrial labourers, then they assumed the 
form of urban villas and finally of contemporary low 
point buildings. Eric Firley and Caroline Stahl show 
similarity between the “cubic house” (Würfelhaus) in 
Dresden’s villa district of Striesen built in 1890–1910 
and the urban villas in Berlin’s district of Spandau 
built in 1994–2000 (Architects Nalbach + Nalbach) 
[13]. Four upstairs flats with a narrow staircase in-
between is the format of Zurich’s famous buildings 
in Hegianwandweg (EM2N Architekten) [14] and 
Malzturm (Architect Thomas Schregenberger) [15]. 
The format of a one-staircase multifamily house with 
a row of flats separated from each other by parallel 
walls (Ill. 2 e) can be seen in the design of four houses 
in Nuremberg in Gratmühlstrasse from 1993–1995 
(Architects Dietrich Fink and Thomas Jocher) [16] 
for instance.

4.3. Two-staircase Houses
The schematic of a two-staircase house with four 

flats in the quoins (Ill. 2 g) was applied frequently, 
e.g. in Upper Silesian workers’ estates in the second 
half of the 19th century (Borsig in Zabrze, Kaufhaus 
in Ruda Śląska etc.). At that time, buildings based 
on the same format were constructed in Italy, for 
example, as a result of the evolution of a city palace, 
through a smart multifamily house, to solutions ad-
dressed to the admass [17]. At present, the formats 
of two-staircase houses with rows of flats are used 
(Ill. 2 h), e.g. in the buildings in Katzenbachstrasse, 
Zurich (Architect Zita Cotti) [18] or in Gellerstarsse, 
Basel (Architects Miller & Maranta) [19]. The format 
of a two-staircase house with more than four upstairs 
flats (Ill. 2 i) is quite popular today – see: the famous 
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building in Maia Porto designed by Eduardo Souto 
de Moura in 2001. The format of a freestanding multi-
family building with a central staircase and more than 
four flats (Ill. 2 f) has been developed by the architects 
Carlo Baumschlager and Dietmar Eberle for years. 
Their designs allow for eight or more upstairs flats.

4.4. One- and Two-staircase Houses with a Corri-
dor or a Gallery

Special cases of the formats of one- and two-
staircase houses are the schematics of houses with 
a corridor or a gallery apart from one or two staircases 
(Ill. 3). A little one-staircase house with an upstairs 
gallery, designed by Henry Roberts, was built for the 
world exposition in London as a model family house. 
Currently, there are countless solutions of this kind. 
Let us mention a smart one-staircase house with gal-
leries on the 1st and 2nd floor in Pastoratsgasse, Bonn 
(Architect Uwe Schröder; implementation 2002) [20] 
or the famous “flower tower” in the corridor layout, 
designed by Édouard François, implemented in Paris 
in 2004.

5. The fleetingness of things
The oldest things implemented in accordance 

with the presented formats do not exist anymore 

– they faded away as a result of social and eco-
nomic changes, increasing housing needs and the 
development of the technical possibilities of satis-
fying them. Most old, especially wooden, grange 
residential buildings, both in the simplest and the 
most complex formats, evanesced. Historical work-
ers’ colonies with their apparent simplicity, which 
conceals the diversity of formats, are dying out. 
War devastations, mining damages, disasters as 
well as human errors and negligence took a heavy 
toll of hundreds of houses and entire residential 
complexes. One more symptom of the fleeting-
ness of architectonic things is the adjustment of 
residential buildings to changing needs or – when it 
is impossible – the exchange of a worn-out housing 
substance for a new one.

6. Summary
The typology of contemporary residential buildings 

often uses well-known formats applied in various his-
torical and spatial contexts in order to satisfy diverse 
housing needs. The development of residential archi-
tecture is closely related to the evolution of solutions 
which are frequently based on historically shaped 
formats whose lifespan is longer than the durability 
of the things they gave birth to.
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PONADCZASOWE WARTOŚCI W ARCHITEKTURZE

Autor rozważa zagadnienie ponadczasowych wartości w architekturze w kontekście czasu szybkich prze-
mian. Uważa, że o ile istnieje consensus, co do uznania wartości historycznych wielu dzieł architektury za 
dzieła o ponadczasowej wartości, ocena dzieł współczesnych nastręcza wiele kontrowersji. Autor wysuwa 
tezę, że projektowanie architektury o ponadczasowych cechach jest możliwe. Ostateczna ocena wartości 
ponadczasowych będzie mogła być określona dopiero po upływie czasu.

Słowa kluczowe: wartość architektury, transformacja, architektura ponadczasowa, filozofia twórczości 

Upływ czasu związany jest z procesami zmian 
zachodzących zarówno w środowisku naturalnym, 
przyrodniczym, jak i w sferze kultury i sztuki. Obiek-
ty architektury, istotnego elementu kulturotwórcze-
go i cywilizacyjnego, również podlegają procesom 
zmian – przebudowie, transformacji, regeneracji itd., 
a także degradacji, destrukcji i całkowitej anihilacji. 
Czas biologiczny nie jest jedyną przyczyną przemi-
jania architektury. Procesy zmian w architekturze za-
chodzą również w rezultacie zmieniających się po-
trzeb funkcjonalnych, przestrzennych,  estetycznych 
oraz pod wpływem sił ekonomicznych. 

Wartości w architekturze mają rozmaity charakter, 
zmienne są również kryteria ich oceny. Mogą to być 
wartości użytkowe, kompozycyjne, artystyczne, hi-
storyczne, stylowe, naukowe, przestrzenne, emocjo-
nalne i inne. Oceny wartości architektury jest często 
podstawą do podejmowania decyzji o jej zachowa-
niu, przetrwaniu, lub przekształceniu, a także jej bez-
powrotnej likwidacji. Wyburzana jest zabudowa, która  
utraciła swoje wartości i musi ustąpić miejsce pod bu-
dowę innych inwestycji [1]. Można w tym miejscu za-
dać pytanie, jakież to wartości architektury stanowią 

o możliwości jej trwania w zmieniającym się obrazie 
świata i zmiennych kryteriach oceny wartości? Czy 
istnieją wartości ponadczasowe, zapewniające obiek-
tom architektury trwałą i nieprzerwaną permanencję?

Pojęcie ponadczasowej wartości w architekturze 
jest pojęciem umownym, gdyż nie ma niczego, co 
mogłoby przezwyciężyć czas i trwać poza nim. Jest 
to więc jedynie określenie obrazujące długookresowe 
trwanie pewnych wartości w ciągle zmieniającym się 
świecie. Jak długie? Jeśli porównać czas trwania idei 
architektury klasycznej z dekonstruktywizmem, a na-
wet modernizmem, to wyraźnie widoczne jest przy-
spieszenie powstawania i zanikania kolejnych mód 
i związanych z nimi kryteriów wartości.  

Można przyjąć, że architektura ponadczasowa, to 
taka która przetrwała długi okres czasu, której ce-
chy estetyczne mają trwały charakter oraz jest do-
stosowana w swej skali, proporcjach, formie i funkcji 
do potrzeb fizycznych i duchowych człowieka i kon-
tekstu lokalizacyjnego. A może też taka, której wiel-
kość, jak wielkość piramid egipskich czy gotyckich 
katedr przeraża, powala na kolana swą wielkością 
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i nie pozwala na dokonywanie porównań z niczym 
innym. Wielkie dzieła architektury będące wyrazem 
idei religijnych czy aspiracji politycznych definiują 
ponadczasowość w dużym stopniu poprzez swoje 
silne oddziaływanie.

Ponadczasowe wartości architektury kryją się za-
równo w [A]: bezwzględnych zasadach kompozycji, 
w [B]: stosowności przyjmowanych rozwiązań wzglę-
dem rzeczywistych potrzeb człowieka, jak w [C]: sym-
bolice, tożsamości i pamięci zbiorowej oraz w [D]: in-
dywidualnym artyzmie twórców architektury.

[A] Wartości kompozycyjne i ich rolę w kształto-
waniu architektury najpełniej odzwierciedla architek-
tura klasyczna i jej cykliczne powroty w historii archi-
tektury (Grecja, Rzym, Renesans, klasycyzm, neokla-
sycyzm, faszyzm, socrealizm, postmodernizm). Ale 
zachowanie zasad kompozycji (symetrii, równowa-
gi, rytmu, proporcji, podziałów itd.) architektury, nie 
musi być związane ze stosowaniem stylu klasycz-
nego. Dobre współczesne obiekty architektoniczne, 
wydawałoby się tak odległe od klasycznej architek-
tury, przejawiają również cechy kompozycji klasycz-
nej. Permanencję wykazują również stereometrycz-
ne archetypy brył architektonicznych.

[B] Rzeczywiste potrzeby człowieka, jakim po-
winna sprostać architektura, to przede wszystkim: 
ochrona przed wpływami atmosferycznymi, bezpie-
czeństwo, izolacja, intymność, możliwość wydzielenia 
własnego terytorium ze wspólnej przestrzeni, zgod-
ność formy z pełnioną funkcją itp. Jeśli te cechy wy-
stępują, to architektura przejawia niezwykłą perma-
nencję i powszechność. Architektura taka nie musi 
być dziełem twórczym – jej forma może wynikać z in-
stynktowej logiki budowania w oparciu o istniejącą 
topografię i biologiczne potrzeby ludzkie. O perma-
nencji takiej architektury świadczą miasta o prowe-

niencji arabskiej [2]. Podobieństwo ukształtowania 
architektonicznego tych miast wynika z instynktow-
nej prostoty zasad budowania. 

[C] Potrzeby człowieka nie ograniczają się do po-
trzeb jednostek. W kulturze europejskiej o korzeniach 
sięgających demokracji ateńskiej, istotną potrzebą 
jest również tworzenie ram przestrzennych dla wspól-
nego, społecznego bytowania człowieka jako istoty 
społecznej (agora, rynek) i związane z tym tworze-
nie tożsamości przestrzennej i architektury budują-
cej wnętrza urbanistyczne o określonej skali i funkcji 
społecznej. Wartość takiej złożonej postaci architek-
tury jest silniejsza, gdyż utożsamiana jest przez wie-
le osób. Dzieje się tak szczególnie, gdy stanowi ona 
wartość emocjonalną, zwłaszcza, gdy te emocje do-
tyczą szerszej grupy społecznej. Tego typu wartości 
architektury są ponadczasowe i niezniszczalne dotąd, 
dopóki istnieją w świadomości zbiorowej. Nieważna 
jest ich wartość artystyczna i proporcje. Emocjonal-
ny stosunek do określonej przestrzeni buduje w ta-
kich przypadkach niematerialną wartość architektury, 
przyczyniając się do jej ponadczasowości.

[D] Zrealizowane efekty twórczości wybitnych ar-
chitektów stanowią również zbiór obiektów o warto-
ściach ponadczasowych, indywidualnych i niepow- 
tarzalnych. Przykładem może być twórczość Gaudie-
go w Barcelonie, obiekty sygnowane przez Le Cor-
busiera, Miesa van der Rohe, Giuseppe Terragniego 
[3] czy współczesne dzieła Santiago Calatravy, Ra-
faela Moneo, Alvaro Siza, Petera Zumthora, Jeana  
Nouvela i wielu innych architektów – twórczych i roz-
poznawalnych dzięki swej indywidualności. Ponad-
czasowa wartość w takiej architekturze polega na 
indywidualizmie, jednostkowości takich obiektów 
i rozumiana jest bardziej jako wartość artystyczna, 
skarb kultury, niż wartość jako archetypu czy wzor-
ca do naśladowania.
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Ponadczasowe wartości architektury znacznie ła-
twiej zdefiniować, patrząc w głąb historii architektury. 
W tej perspektywie bez większego trudu można okre-
ślić, jaka architektura przetrwała w procesie historycz-
nych przemian, jakie wartości architektury nie straci-
ły na swojej sile oddziaływania mimo nieubłaganego 
upływu czasu. Potrzeba cywilizacyjna kolekcjonowa-
nia wartości odzwierciedlona jest w obowiązku ochro-
ny obiektów zabytkowych. Ten obowiązek ujęty w pra-
wie wszystkich państw świata i ponadto posiadający 
wymiar ponadpaństwowy, wynika z konieczności za-
chowania ciągłości kultury materialnej, a w szczegól-
ności zachowania istotnych (ponadczasowych) warto-
ści tej kultury, której najistotniejszym przejawem jest 
architektura. Wielkie dzieła przeszłości, a także i mniej-
sze obiekty stanowiące kamienie milowe cywilizacji, 
stanowią wartości nieprzemijające (ponadczasowe). 

Pytanie o ponadczasowe wartości architektury sta-
je się coraz trudniejsze, im bardziej zbliżamy się do 
czasów nam współczesnych. Szczególnie trudna jest 
odpowiedź o możliwość tworzenia dzieł, które uznane 
zostaną w przyszłości za dobro o wartościach ponad-
czasowych. Brak dystansu do oceny wartości współ-

czesnych, stwarza sytuację, w której dyskusja o po-
nadczasowości naszych działań współczesnych wy-
daje się kompletnie jałowa. 

Można jednak pokusić się o tezę, że jest możli-
we projektowanie współczesnej architektury o war-
tościach ponadczasowych, uciekając tym samym 
upływowi czasu, nieustannej zmienności i nietrwało-
ści, jaka zaczyna dominować we współczesnej prze-
strzeni zurbanizowanej. 

Wartości ponadczasowe znajdowane są w cza-
sach nam współczesnych w architekturze historycznej, 
która uznana za zabytkową podlega prawnej ochro-
nie przed degradacją i zanikaniem. Wartości ponad-
czasowe architektury odkrywane są przede wszyst-
kim w architekturze zagrożonej degradacją (wczesny 
modernizm, socrealizm), ale również w prostocie i la-
pidarności architektury minimalistycznej. Korzenie mi-
nimalizmu sięgają do źródeł architektury wernakular-
nej o formach prostych, zapewniających spełnienie 
podstawowych funkcji życiowych społeczności ludz-
kich i dzięki tej prostocie mogą przetrwać zmienność 
stylową i funkcjonalną w miarę nie zmienionej formie. 
Prof. Kosiński uważa, że architektura minimalistyczna 
stanowi szansę na odnowę kultury przestrzennej, jest 
kontekstualna, nieinwazyjna psychicznie i przestrzen-
nie,  p o n a d c z a s o w a   (podkreśl. autora) [4]. Ar-
chitektura minimalistyczna przejawia cechy archetypu 
i jako taka ma większą zdolność permanencji w czasie.

Czy można więc współcześnie zaprojektować dzie-
ło o ponadczasowych wartościach? Z punktu widzenia 
długoterminowej oceny dzieła i jej adaptacyjności do 
zmieniających się w przyszłości poglądów na architek-
turę, ocena stopnia ponadczasowości w architekturze 
in statu nascendi wydaje się niemożliwa. Mimo to jed-
nak, można pokusić się o próbę poszukiwania war-
tości ponadczasowych w architekturze współczesnej. 

1. Didyma (Turcja) ruiny klasycznej świątyni greckiej (fot Z. W. Pasz-
kowski) 2. Casares (Andaluzja). Miasteczko pochodzenia arabskiego 
o organicznej formie zabudowy (fot Z. W. Paszkowski) 3. Berlin. 
Projekt konkursowy odbudowy zamku królewskiego w miejscu, 
gdzie stał w czasach NRD pałac republiki, z przeznaczeniem na 
Forum Humboldta. Symptomatyczny powrót historii. Projekt arch. 
Franco Stella 2008 4. Lizbona (Portugalia). Nowa minimalistyczna 
i kontekstualna realizacja w pierzei zabudowy miejskiej. Proj. arch. 
Alvaro Siza (fot Z. W. Paszkowski) 5. Półwysep Espischel (Portu-
galia). Pozostałość klasztoru pielgrzymkowego nad Atlantykiem. 
Zamrożenie czasu w opuszczonym obiekcie o ponadczasowej formie 
(fot Z. W. Paszkowski) 6. Como k. Mediolanu (Włochy). Budynek 
Casa de Fascio, wybudowany dla włoskiej partii faszystowskiej. Proj. 
arch. Giuseppe Terragni z lat 30. XX w. Obiekt, który mimo zmian 
ustrojowych, i przestrzennych, dzięki wartości architektury przetrwał 
do dziś (fot Z. W. Paszkowski) 7. Wyburzenia obiektu fabrycznego 
ZPO Odra w centrum Szczecina w celu umożliwienia realizacji nowej 
inwestycji – Galerii Handlowej Kaskada (fot Z. W. Paszkowski)
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Recepty na architekturę, która oprze się wpływowi cza-
su podaje w swych publikacjach Leon Krier, a także 
Książę Walii Karol w swej książce zatytułowanej Har-
mony [5]. Nie wszyscy jednak, a zwłaszcza architek-
ci brytyjscy, są usatysfakcjonowani takimi receptami. 
Książę Karol w poszukiwaniu sprawdzonych w histo-
rii wartości architektury, wyklucza możliwość ekspery-
mentu i poszukiwań twórczych nowych dróg architek-
tury. Skazuje przyszłość na pozostawanie w królestwie 
przeszłości. Swoisty powrót do przeszłości nie jest je-
dyną drogą twórczą dla kreowanie ponadczasowych 
wartości w architekturze. Pozostaje więc dylemat, ja-
kie wartości dzisiejszej architektury będą przejawiały 
cechy ponadczasowe, będą stanowiły wartości, któ-
re godne będą zachowania dla przyszłych pokoleń 
i nadawać się będą do dalszej twórczej kontynuacji? 

Przemijanie architektury w czasie poprzez de-
gradację obiektów architektury i powstawanie w ich 
miejsce nowych obiektów to proces transformacji 
przestrzeni zurbanizowanej w swej istocie zarówno 
biologiczny jak i kulturowy. Można jednak przeciw-
stawić się upływowi czasu. Rezystencję w tym pro-
cesie przejawia architektura o wartościach ponad-
czasowych, traktowanych jako archetypy, w kate-
goriach wartości utylitarnych, emocjonalnych lub 
artystycznych. 

Do współczesnych architektów i decydentów nale-
ży więc odpowiedź, na ile chcą i potrafią, by kreowa-
na przez nich architektura posiadała cechy i wartości 
ponadczasowe, odpierając ataki biologicznej i kultu-
rowej transformacji. 

PRZYPISY

[1] Gwałtowny rozwój nowych inwestycji w Szczecinie spowo-
dował serię spektakularnych wyburzeń obiektów przemysło-
wych znajdujących się w obszarze śródmieścia, m.in. teatru Ple-
ciuga i Zakładów Przemysłu Odzieżowego Odra, które odda-
ły miejsce dla nowoprojektowanej Galerii Handlowej Kaskada.
[2] Cechy architektury miast islamskich omawia w przejrzysty 
sposób Fernando Chueca Goitia [w:] Breve historia del urbani-
smo, wyd. Alianza Editorial S.A., wyd. 3. Madryt 2011, s. 78–103.
[3] Jako przykład posłużyć może budynek Casa del Fa-
scio w Como z lat 30. XX w. Obiekt o wyjątkowej architek-
turze modernistycznej wybudowany dla partii faszystow-
skiej, przetrwał dzięki swej wyjątkowej jakości architekto-
nicznej. Patrz zdjęcie.

[4] W. Kosiński, Architektura dzisiaj – na niewidzialnej gra-
nicy miedzy niezmierzoną przeszłością i nieznaną przyszło-
ścią, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Cza-
sopismo Techniczne, Wydawnictwo PK, 7-A/2010/1, s. 146.
[5] Publikacja Księcia Walii Karola Harmony, wydana w roku 
2010, to próba przeciwstawienia się przestrzennemu cha-
osowi, jaki powstaje w miastach angielskich w wyniku li-
beralizmu gospodarczego i podporządkowanemu mu sys-
temowi planowania przestrzennego. Środowisko architek-
tów brytyjskich w tej zachowawczej postawie Księcia i jego 
skłonnościach do krytykowania współczesnych tendencji 
w architekturze widzą poważne zagrożenie dla wykony-
wania zawodu. 
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TIMELESS VALUES IN ARCHITECTURE

Author describes problems of defining the timeless values in architecture in the context of contemporary 
transformation processes. However there is a consensus concerning these values in terms of historic archi-
tectural monuments, evaluation of contemporary architecture is controversial. Author is convinced, that it is 
possible to design the architecture with timeless values. The final evaluation of those values will be proved 
however by the time flow. 
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The flow of time is related to processes of changes 
which take place both in the natural environment 
and in the sphere of culture and art. Objects of 
architecture, a significant element of cultural activ-
ity and civilization, also undergo the processes of 
changes – rebuilding, transformation, regeneration 
etc. as well as degradation, destruction and total an-
nihilation. Biological time is not the only cause of the 
passing of architecture. The processes of changes 
in architecture also result from changing functional, 
spatial and esthetical needs as well as the impact of 
economic forces.

Values in architecture are of diverse character; the 
criteria of assessing them are variable as well. They 
may be utilitarian, compositional, artistic, historical, 
stylistic, scientific, spatial, emotional values etc. An 
assessment of the value of architecture is often the 
basis for taking decisions to preserve or transforms it 
as well as to liquidate is irreversibly. Buildings which 
have lost their values and must yield a place for the 
construction of other investments are demolished 
[1]. Here, we could ask which values of architecture 

determine the possibility of its duration in the chang-
ing image of the world and the changeable criteria of 
assessing values. Are there any timeless values which 
guarantee durable and continuous permanence to 
the objects of architecture?

A timeless value in architecture is a conventional 
notion because there is nothing which could defeat 
time and endure beyond it. Thus, it is just a designa-
tion which pictures the long-term duration of certain 
values in the ever-changing world. How long? If we 
compare the lifespan of the idea of classical archi-
tecture to deconstructionism or even modernism, 
we will clearly see the accelerated appearance and 
disappearance of fashions and the related criteria 
of values.

We may assume that timeless architecture means 
architecture which have lasted for a long time, whose 
esthetical features are of durable character and whose 
scale, proportions, form and function are adjusted 
to man’s physical and spiritual needs as well as the 
context of location. Or perhaps architecture whose 
size – like the size of the Egyptian pyramids or Gothic 
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cathedrals – terrifies us and blows our minds with 
its grandness making it impossible to compare it 
to anything else. To a large extent, great works of 
architecture, being the expression of religious ideas 
or political aspirations, define timelessness through 
their strong impact.

The timeless values of architecture are hidden in 
[A]: the ironclad principles of composition, in [B]: the 
suitability of adopted solutions from the perspective of 
man’s real needs as well as in [C]: symbolism, iden-
tity and collective memory, and in [D]: the individual 
artistry of architectural creators.

[A] Compositional values and their role in the 
formation of architecture is best reflected in classical 
architecture and its cyclical returns in the history of ar-
chitecture (Greece, Rome, the Renaissance, classicism, 
neoclassicism, fascism, socialist realism, postmodern-
ism). However, the preservation of the principles of the 
composition (symmetry, balance, rhythm, proportions, 
divisions etc.) of architecture need not be related to the 
application of the classical style. Good contemporary 
architectural objects, apparently so remote from clas-
sical architecture, manifest some features of classical 

composition, too. Stereometric archetypes of architec-
tonic bodies also display permanence.

[B] Man’s real needs which architecture should 
satisfy include: protection from atmospheric impacts, 
safety, isolation, intimacy, a possibility of separating 
a private territory from a shared space, compatibility 
of a form with its function etc. If these features are 
present, architecture reveals unusual permanence 
and commonness. Such architecture need not 
be a creative work – its form may result from the 
instinctive logic of building on the basis of the exist-
ing topography and human biological needs. The 
permanence of such architecture is proved by cities 
of Arab provenance [2]. Their similar architectural 
shape results from the instinctive simplicity of the 
principles of construction.

[C] Man’s needs are not limited to individuals’ 
needs. In the European culture rooted in the Athens 
democracy, an important need is also the creation 
of spatial frames for the common, social dwelling 
of a man as a social being (an agora, a market 
square) and the related creation of spatial identity 
and architecture which builds urban interiors with 
a defined scale and social function. The value of such 
a complex shape of architecture is stronger because 
it is identified by many people. It often happens so 
when it makes an emotional value, especially when 
these emotions concern a wider social group. Such 
architectural values are timeless and indestructible as 
long as they exist in shared awareness. Their artistic 
value and proportions are unimportant. In such cases, 
an emotional attitude towards a defined space builds 
the immaterial value of architecture contributing to its 
timelessness.

[D] The implemented effects of outstanding ar-
chitects’ designs form a collection of objects with 

1. Didim, Turkey. Ruins of a classical Greek temple (photo by Z. W. 
Paszkowski) 2. Casares, Andalusia. Arab town with an organic form 
of housing (photo by Z. W. Paszkowski) 3. Berlin, Germany. Com-
petition design of rebuilding the royal castle in place of the republic 
castle, meant for Humboldt Forum. Symptomatic return of history. 
Designed by Franco Stella 2008 4. Lisbon, Portugal. New minimalist 
and contextual implementation of an urban frontage. Designed by 
Alvaro Siza (photo by Z. W. Paszkowski) 5. Espischel Peninsula, 
Portugal. Remains of a pilgrimage monastery by the Atlantic. Frozen 
time in an abandoned object with a timeless form (photo by Z. W. 
Paszkowski) 6. Como near Milan, Italy. Casa de Fascio built for the 
Italian fascist party. Designed by Giuseppe Terragni (1930s). Despite 
system and spatial changes, this object is still standing thanks to its 
architectural value (photo by Z. W. Paszkowski) 7. Demolitions of 
the Odra textile plant in the centre of Szczecin, Poland facilitate the 
implementation of a new investment – the Kaskada Shopping Centre 
(photo by Z. W. Paszkowski)
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timeless, individual and unique values, too. They can 
be exemplified by Gaudi’s creations in Barcelona, 
objects signed by Le Corbusier, Mies van der Rohe, 
Giuseppe Terragni [3] or the contemporary works of 
Santiago Calatrava, Rafael Moneo, Alvaro Siza, Peter 
Zumthor, Jean Nouvel and many other architects – 
creative and recognizable thanks to their individuality. 
A timeless value in such architecture consists in the 
individualism of such objects and is understood as an 
artistic value, a treasure of culture rather than a value 
as an archetype or a role model.

It is much easier to define the timeless values of 
architecture by looking deep into its history. From 
this perspective, it is not so difficult to define what 
architecture survived in the process of historical 
transformations, which architectural values have not 
lost their powerful impact in spite of the relentless 
flow of time. The civilization need of collecting values 
is reflected in the obligatory protection of historic 
objects. This obligation, included in the law of most 
countries of the world and having a supranational 
dimension, results from a necessity to maintain the 
continuity of material culture, especially the sig-
nificant (timeless) values of this culture whose most 
important symptom is architecture. The grand works 
of the past as well as some smaller objects acting 
as the milestones of civilization make imperishable 
(timeless) values.

The question of the timeless values of architecture 
is more and more difficult as we are getting nearer 
the present day. An answer concerning the pos-
sibility of creating works which in the future will be 
acknowledged as timeless values is particularly hard. 
A lack of distance to the assessment of contemporary 
values produces a situation where a discussion on 
the timelessness of our contemporary actions seems 
completely idle.

However, we can propose a thesis that it is pos-
sible to design contemporary architecture with time-
less values and, consequently, to escape the flow of 
time, continuous changeability and impermanence 
which is beginning to dominate over a contemporary 
urbanized space.

Contemporarily, timeless values can be found 
in historical architecture which – acknowledged as 
monumental – comes under legal protection from 
degradation and decline. The timeless values of 
architecture are discovered mostly in architecture in 
danger of degradation (early modernism, socialist 
realism) but also in the simplicity and conciseness 
of minimalist architecture. The roots of minimalism 
reach the sources of vernacular architecture with 
simple forms which secure the fulfillment of human 
communities’ elementary life functions and – owing 
to this simplicity – can survive stylistic and func-
tional changeability in a quite unchanged form. Prof. 
Kosiński thinks that minimalist architecture makes 
a chance of renewing spatial culture; it is contextual, 
psychically and spatially noninvasive,  t i m e l e s s 
(author’s emphasis) [4]. Minimalist architecture 
shows the features of an archetype and, as such, is 
more capable of being permanent in time.

So, can we contemporarily design a work with 
timeless values? From the perspective of a long-
term evaluation of a work and its adaptability to 
changing future outlooks on architecture, an as-
sessment of the degree of timelessness in architec-
ture in statu nascendi seems impossible. In spite of 
this, however, we can attempt to search for some 
timeless values in contemporary architecture. Reci-
pes for architecture which will resist the impact of 
time cane be found in Leon Krier’s publications as 
well as in Prince Charles’s book entitled Harmony 
[5]. However, not everyone is satisfied with such 
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recipes – especially British architects have got many 
objections. In his quest for some historically proven 
values of architecture, the Prince of Wales excludes 
the possibility of experimentation or a creative 
search for new architectural ways. He wants the 
future to stay in the kingdom of the past. A virtual 
return to the past is not the only creative man-
ner of producing timeless values in architecture. 
Thus, a dilemma remains which values of today’s 
architecture will reveal timeless features, will make 
values worth preserving for the future generations 
and will be creatively continued.

The passing of architecture in time through 
degrading architectural objects which are then re-
placed by new ones is the process of transforming 
an urbanized space, by definition biological and 
cultural. However, we can resist the flow of time. It is 
done by architecture with timeless values treated as 
archetypes in the categories of utilitarian, emotional 
or artistic qualities.

Thus, contemporary architects and decision-makers’ 
assignment is to say if they want their architecture to 
have some timeless features and values as well as fight 
off attacks of biological and cultural transformation.

ENDNOTES

[1] The intense development of new investments in Szczecin 
caused a series of spectacular demolitions of industrial 
objects located in the city centre, e.g. the Pleciuga Theatre 
or the Odra textile plant, which yielded a place for the newly-
designed Kaskada Shopping Centre.
[2] The features of the architecture of Islamic cities are 
presented in a clear manner by Fernando Chueca Goitia 
[in:] Breve historia del urbanismo, ed. Alianza Editorial PLC, 
ed. 3, Madrid 2011, pp. 78–103.
[3] Casa del Fascio (1930s) in Como may serve as an ex-
ample. This special object of modernistic architecture, built 
for the fascist party, endures owing to its unique architectonic 
quality. See: photo.

[4] Kosiński W., Architektura dzisiaj – na niewidzialnej 
granicy między niezmierzoną przeszłością i nieznaną  
przyszłością, [in:] Definiowanie przestrzeni architekto-
nicznej, Czasopismo Techniczne 7-A/2010/1, Wydawnic-
two PK, p. 146.
[5] Prince Charles’s Harmony, published in 2010, makes an 
attempt to resist spatial chaos caused by economic liberal-
ism and its system of spatial planning in English cities. In 
Prince’s conservative attitude and his inclination to criticize 
contemporary tendencies in architecture, the community 
of British architects senses a serious threat to professional 
practice.
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NIEZNOŚNA TRWAŁOŚĆ PRZEMIJANIA

Przemijalność to słowo, którego nie odnalazłem 
w moich starych słownikach.

Dziwne słowo, wykorzystane w tytule naszego 
spotkania, chociaż potrafimy zrozumieć jego znacze-
nie. Znajdujemy: prędkość, szybkość, tempo, żwa-
wość, chyżość itp. Piękny cytat: Świat jest przemijal-
ny, wszystkie rzeczy odchodzą;/A może to my przemi-
jamy, one zaś pozostają? Luciano (ok. 120–200). Lub: 
Przemijalność (związana z tymczasowością) to inten-
syfikacja przemijania w sensie dosłownym, w odnie-
sieniu do czegoś, co mija niemal natychmiastowo. 
Albo: Przemijalny, szybko mijający. – zob. CHWILO-
WY. Mówimy więc o szczególnym rodzaju elastyczno-
ści, moim zdaniem bardzo istotnym w architekturze.

Czy jest to objaw choroby Parkinsona? Czy może 
elastyczność, łatwo dopasowująca się i przystoso-
walna, potrafi skuteczniej zmierzyć się ze zmienny-
mi, różnorodnymi, nieoczekiwanymi, nieprzewidywal-
nymi, lecz zawsze towarzyszącymi nam przeciwno-
ściami losu? Czy w taki sposób określamy różne typy 
niepewności, ponieważ nie wiemy, skąd pochodzą, 
ale jesteśmy absolutnie pewni ich obecności w upły-
wającym czasie?

Mamy więc na myśli słabość czy może zaletę? 
Z pewnością i jedno, i drugie. Ale tak to się dzieje 

w przypadku wszystkich cech, czy to ludzkich czy też 
nie, że to, co braliśmy za wadę, okazuje się zaletą.

Nasza interpretacja tego słowa jest też bardzo 
chwiejna: możemy przejść od emocji, energii, którą 
daje nam coś elastycznego, trwałego i znajdującego 
się w ciągłym ruchu, do nudy, jaką odczuwamy wo-
bec czegoś, co nigdy nie da nam wytchnienia i po-
czucia bezpieczeństwa.

Nuda jako uczucie jest nierozerwalnie związane 
z wiekiem. Kiedy ma się dwadzieścia lat, coś, co ist-
nieje od kilku lat, wydaje się stare i męczące, nato-
miast w wieku lat sześćdziesięciu to, co ma 50 lat 
wydaje się całkiem nowe. Pytanie tylko, czy jeszcze 
się do czegoś nadaje, czy już nie.

Starsi ludzie z pewnością mieli w swoim życiu wie-
le maszyn do pisania. W moim bolońskim gabinecie 
(który coraz bardziej przypomina składowisko rupie-
ci z wielką kolekcją ludzkich błędów!) sam trzymam 
siedem urządzeń tego typu. Mówią na to przedmioty 
z epoki, ja tymczasem jestem zaliczany do kategorii 
diversamente giovane czyli młodych inaczej! Spróbuj-
cie na tych maszynach coś napisać, a szybko poj-
miecie dziwaczny walor przemijalności. Najnowsze 
z nich, te z obrotowymi głowicami, specjalnymi ta-
śmami i pierwszymi śladami elektroniki są wciąż do-

Mówiąc o przemijalności, doczesności, tymczasowości, elastyczności oraz sposobach, w jakie architektura 
zmaga się z kwestią trwałości, mamy na myśli słabość czy może zaletę? Z pewnością i jedno, i drugie. Czę-
sto dzieje się tak, że pozorny defekt okazuje się cnotą. A że architekturę tworzy przestrzeń i światło, szcze-
gólny rodzaj przemijalności może być najlepszą drogą do trwałości.

Słowa kluczowe: trwałość architektury, elastyczność, aparat sceniczny, tymczasowość
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skonałe, ale nie działają, bo nigdzie nie można zna-
leźć do nich części zamiennych. Najstarszym z kolei 
daleko do doskonałości, są toporne w użyciu, mają 
wytarte znaki na klawiszach, ale wciąż działają. Po-
trzebna jest tu tylko czarna taśma, choćby z Brazylii. 
Czy jest to zatem wartość tymczasowa? Czy w ogó-
le jest to prawdziwa wartość?

Przez długi czas wmawiano nam, że wszystko jest 
narrazione, istnieje w narracji. Wizja świata, polityka, 
zachowania społeczne wywodzą się z narracji. Jak 
to zwykle bywa, wynaleziono nowe słowa, by nadać 
rzeczom stare znaczenia, nie mając nic nowego do 
powiedzenia. W skrócie: mówiąc, że – inaczej niż się 
wydaje – istnieje dziś coraz większa potrzeba wyna-
lazków, falsyfikacji, przedkładania świata wirtualne-
go nad rzeczywisty.

To samo tyczy się architektury: narracja uprze-
dza treść.

Każdy nowy twór architektoniczny fotografowa-
ny jest nocą, przy włączonych wszystkich światłach 
wewnętrznych, z idealnym umeblowaniem i wystro-
jem wnętrz, bez ludzi i ich przygiętych zmęczeniem 
sylwetek. Jeżeli już jakaś się pojawia to, co najwyżej 
jako idealny czarny kontur. Nie sposób dowiedzieć 
się czegokolwiek o prawdziwej przestrzeni. Można 
jednak odnieść wrażenie, że nawet profesjonaliści 
zaczynają mieć tego serdecznie dość.

Mówi się ostatnio o zmierzchu ery postmoderni-
stycznej (chociaż nikt otwarcie nie przyznał, że zapadł 
on tylko wirtualnie). Benvenuti nell’era dell’autentticità. 
La riscoperta di verità e valori, così tramonta il post-
moderno – Witajcie w erze autentyczności. Powrót 
prawdy i wartości – tak się kończy postmodernizm. 
Takim tytułem opatrzyła Repubblica artykuł Edwar-
da Docka [1]. Można by pomyśleć, że przemijalność 
to właśnie cecha dzisiejszego świata. Nie sądzę jed-
nak, by tak było. Świat dzisiejszy ma często charak-
ter wirtualny – a zatem sztuczny i udawany, podczas 
gdy przemijalność, której szukamy, to rzecz mobilna, 

prawdziwie elastyczna, być może tymczasowa, lecz 
nigdy wirtualna.

Po tym możemy ją poznać.
Jednak jej aspekty mogą być bardzo różne.
Przykład: Palmanova, znane na całym świecie mi-

litarne miasto idealne, którego jednak nigdy nie wy-
korzystywano w celach wojskowych – nigdy nie zo-
stało zaatakowane i nigdy nie musiało się bronić. 
Przez długi czas było pięknym rysunkiem oprawio-
nym w krajobraz, nigdy jednak nie odgrywało roli 
fortecy. Dziś, jak zawsze i wcześniej, bezużyteczne, 
zawsze takie samo. Czy to jest trwałość? Przemijal-
ność? Co zatem?

Pewien jestem, że piszący po łacinie L. B. Alberti 
nie przepadał zbytnio za tymczasowością. Architek-
tura klasyczna, trwała w każdym znaczeniu tego sło-
wa, była też dostosowana do pełnienia roli prawdzi-
wej obrony przez barbarzyńcami. Stąd też jego sło-
wa o zabytkach, których wyjątkowe architektoniczne 
piękno obroni je przed ludzką przemocą…

Jednak w architekturze starożytnej to, co dziś na-
zywamy dekoracją, to nic więcej jak tylko struktura, 
prawdziwa część tej struktury. Nie można przecież 
z klasycznej świątyni usunąć kolumn, postumentów, 
kapiteli, nadproży, architrawów czy fryzów, bo nic by 
z niej nie zostało. Tymczasem w architekturze nowo-
czesnej jest to z definicji możliwe – można pozbyć 
się dekoracji zostawiając budynek.

Metoda projektowa zaprezentowana w podręczni-
ku Vignoli opierała się na proporcjach, gdyż dzisiej-
sze moduły i segmenty wówczas nie istniały. Mimo 
to metoda jego była prosta, skuteczna i międzynaro-
dowa. To dzięki niej starożytni wznosili budynki, które 
nawet dzisiaj niełatwo sobie wyobrazić. W dzisiejszym 
skomputeryzowanym świecie ów niezwykle wpływo-
wy system nazwalibyśmy parametrycznym, w dodat-
ku zawsze zaktualizowanym.

Czy jest jaka metoda równie trwała jak ta – pozor-
nie słaba i zanikająca?



312



313

W nauczaniu Palladio, który tak jak Vignola pi-
sał po włosku, w volgare, nawet w przypadku świą-
tyń i rezydencji szlacheckich widać wiele specy- 
ficznych elementów wyznaczających ciągi komu- 
nikacyjne, przestrzenie i hierarchie (niekoniecznie 
użyteczność), a zatem odpornych na upływ czasu.

W książce Palladia można znaleźć wiele małych 
rzeczy które dużo mówią: wysokość pomieszczenia 
obliczana jest począwszy od szerokości przy uży-
ciu różnorakich proporcji; klatki schodowe rozmiesz-
czane są tak, aby po domu można było poruszać 
się we właściwym porządku, i aby światło doświe-
tlało je z odpowiedniej strony; krokwie rozmieszcza-
ne są tak, aby w razie pożaru ściany nie straciły no-
śności… I tak dalej.

W praktyce mówi on o projektowaniu, o techni-
kach, o proporcjach przestrzeni, o organizacji cało-
ści: o czymś, co przetrwa w czasie, nawet po zmia-
nie wielu funkcji.

Place Palladio opowiadają nam historię zewnętrz-
nych przestrzeni, które stały się wnętrzami, idąc od pla-
ców do bazylik. To miejsca otwartych spotkań, a ich 
sens jest odporny na najbardziej radykalne zmiany.

Gdy owa przemijalność trwa w czasie, pozwala-
jąc organizmom żyć dalej ich życie, po tym możemy 
rozpoznać architekturę. Gdy celowo przemija bądź 

ma charakter tymczasowy, zbliża się do scenografii, 
starożytnej sztuki scenicznej, ukazującej prawdziwy 
związek pomiędzy tymczasowymi zachowaniami lu-
dzi a ich przestrzeniami życiowymi.

Comunale, gmach teatru i opery miejskiej w Bo-
lonii, zaprojektował w 1763 r. Antonio Galli Bibiena, 
jedyny Architekt tak znany, że aż zasłużył na swe 
nazwisko wykute w marmurze w wielkiej sali teatru. 

Podłoga widowni jest ruchoma! W ruch wprawia 
ją niewiarygodny drewniany mechanizm skryty pod 
spodem. Podłoga parteru podnosi się do poziomu 
sceny zlewając się w jedno jakby od początku sta-
nowiły podłogą jednego pomieszczenia. Po urucho-
mieniu mechanizmu całość unosi się i niemal wiru-
je, zwłaszcza w części sceny, zaczynając od kanału 
dla orkiestry [2]. Co za fantastyczna przestrzeń dla 
dziewiętnastowiecznego veglione (balu)!

Ów cudowny mechanizm przypisywany jest Filip-
po Ferrariemu (pierwsze lata XIX w.), mimo że chętnie 
utożsamiany jest z Bibieną, wielkim znawcą wszelkich 
możliwych mechanizmów i urządzeń scenicznych wy-
korzystywanych w scenografii i który w swych pod-
ręcznikach zdaje się przewidywać część tego me-
chanizmu [3].

Całe stulecia próbowano zaprojektować ukoń-
czenie fasady bazyliki św. Petroniusza w Bolonii, te-
raz jednak wiemy, że wcale nie było to tak istotne. 
To właśnie sposób, w jaki nie ukończono tej świąty-
ni, stanowi jedną z przyczyn jej trwałości w czasie.

Kościół kryje w sobie, a właściwie jest najwspa-
nialszym zegarem słonecznym na świecie zapro-
jektowanym przez Giovanni Domenico Cassiniego 
w 1655 roku, przemierzającym wspaniałą posadzkę, 
odnajdującym nieomylnie swą drogę w wąskich prze- 
strzeniach między kolumnami. Najtrwalszy związek 
między niebem a ziemią i równocześnie chwilowy, 
szybko przemijający znak na marmurze.

Z drugiej strony, w sensie metaforycznym i nie tyl-
ko, na Antypodach podziwiać można wyjątkowy rodzaj 

1. Zegar słoneczny wytyczony na posadzce bazyliki św. Petroniusza 
w Bolonii, być może największy na świecie, zaprojektowany został 
przez Giovanni Domenico Cassiniego w 1655 r. 2. Promień słońca 
przesuwający się pomiędzy kolumnami 3. Podłoga parteru w Co-
munale, gmachu teatru i opery miejskiej w Bolonii, zaprojektowanym 
w 1763 r. przez Antonia Galli Bibienę, jest ruchoma. Na rysunku 
przedstawiono fragment mechanizmu ukrytego pod podłogą wid-
owni. Mechanizm ten przypisuje się F. Ferrariemu (pierwsze lata 
XIX w.), chociaż często kojarzony jest z Bibieną – wielkim znawcą 
urządzeń scenicznych. Za: Giuseppe Amoruso, Teatro come spazio 
transformabile: rilievo di una macchina di legno, praca doktorska, 
Bolonia, 2000 4. Tablica mechanizmów, za: Ferdinando Galli 
Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel Disegno dell’Architettura 
Civile, nell’Accademia Clementina dell’Istituto delle Scienze, unite de 
Ferdinando Galli Bibiena, Bolonia, 1731 5. Powitanie Nowego Roku 
w Sydney. Na środku widać zarys gmachu opery
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imprezy – noc sylwestrową w Sydney. Dziś jest to bez 
wątpienia najwspanialsza i najnowocześniejsza miejska 
scenografia. Bierze w niej udział milion ludzi i wszyscy 
razem oglądają ten sam spektakl, którego sceną jest 
cała zatoka. W pierwszych trzech dniach stycznia po-
łożone wokół niej hotele mają prawo potrajać ceny.

Renzo Piano udzielił dla magazynu Time inte-
resującego krótkiego wywiadu [4]. Lubię cytować 
Piano, ponieważ jest zapewne najlepszym włoskim 
architektem i co za tym idzie znienawidzonym na 
wszystkich włoskich uniwersytetach. Piano koń-
czy wywiad w sposób celowo prosty, zrozumia-
ły dla każdego, chcąc udzielić odpowiedzi na ba-
nalne pytanie.

Pyt.: Na koniec proszę powiedzieć, co może zro-
bić zwykły człowiek, żeby przeciętny dom stał się lep-
szym miejscem do życia?

Odp.: Wyrzucić część mebli, pomalować wszyst-
ko na biało, umyć okna i sprawdzić, czy nie da się 
ich powiększyć. Liczy się jasność.

W swej cudownej prostocie wyjaśnia nam, że ar-
chitekturę tworzy przestrzeń i światło. Właściwie połą-
czone dają maksymalną trwałość i maksymalną prze-
mijalność, i co za tym idzie – jasność. Jasność zaś 
to niewątpliwie najlepszy sposób na przejście przez 
życie, jeżeli jest się ciałem ożywionym i przez histo-
rię architektury, jeżeli przypadkiem jesteśmy wytwo-
rem projektu architektonicznego. 

PRZYPISY

[1] Dziennik La Repubblica, 3 IX 2011.
[2] Ilustracje pochodzą z pracy doktorskiej G. Amoruso, Te-
atro come spazio trasformabile: rilievo di una macchina di 
legno, Bolonia, 2000.

[3] F. G. Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel Disegno del-
l’Architettura Civile, nell’Accademia Clementina dell’Istituto del-
le Scienze, unite da Ferdinando Galli Bibiena, Bolonia 1731.
[4] B. Luscombe, 10 Questions for Renzo Piano, TIME, 
4 VII 2011.
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THE UNBEARABLE DURABILITY OF FLEETINGNESS

We speak of fleetness, temporality, flexibility, and the ways architecture can use to work with durability. We 
speak therefore of weakness or virtue? Certainly both. But as in all qualities, an apparent defect is often the 
most important virtue. We give very different examples, from the ancient ones to the more recent.
Being architecture done by space and light, a particular kind of fleetingness could be the best way to durability.

Keywords: architectural durability, flexibility, scenic apparatus, temporariness

Fleetingness is a word I’ve not found in my old 
dictionaries.

It’s a strange word – the one used to express 
this meeting; but we can understand its meaning. 
You find: velocity, celerity, rapidity, speed, swiftness, 
fleetness, quickness, alacrity; A beautiful quotation: 
The world is fleeting, all things pass away; / Or is 
it we that pass and they that stay? Luciano (c. 120 
– 200) Or: Fleeting, (related to Temporary), is an 
intensification of passing in a literal sense, referring 
to something that passes almost instantaneously. 
Or: Fleeting, adj. Passing swiftly. – Syn. See TRAN-
SIENT.  Therefore we are speaking of a particular 
kind of flexibility, which I think is very important in 
architecture. 

Does it mean an indication of a Parkinson’s dis-
ease? Or is better the flexibility, the temporary quality, 
fit and adjustable, apt to face the mutable, different, 
unexpected, unpredictable, but always present dif-
ficulties of life? That type of uncertainties that we call 
this way, because we don’t know where they come 
from, but of whose presence as time passes, we are 
instead inevitably certain?

We speak therefore of a weakness or of a real 
virtue? Certainly both. But as in all the beings quali-

ties, human or not, the most apparent defect is often 
the most important virtue.

Also the interpretation we give to the word is very 
precarious: we can go from the emotion, the energy 
that something that is flexible and lasting can give 
us – because of its continuous movement, to the 
boredom we feel for something that will never give 
us a real sense of safety and rest.

But the boredom, its feeling, is something strictly 
related to age. If you are twenty, something that ex-
ists from few years on, seems ancient and tiring. But 
if you are sixty, something that is only 50 years old, 
appears to be still new. The problem is only if it can 
be still useful or not. 

Old peoples surely owned a lot of typewriters in 
their life. In my study-room in Bologna (by now more 
a store of old things and a long collection of human 
errors!) I still keep seven of it. I’m now what we call 
diversamente giovane or otherwise young, these are 
instead vintage objects! You have only to try to use 
them, to understand the strange value of fleetingness. 
The newest ones, the most up-to-dated, the ones with 
rotating heads, special ribbons, and first indications 
of electronics, are still perfect: but they don’t work 
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anymore, due the fact that it’s not longer possible 
to find their accessories. On the contrary the oldest 
ones are less perfect, more fatiguing to use, worn in 
the keys: but they can work. You need only a black 
ribbon, even built in Brazil, to be able to run them. 
Is this only a temporary value? Or is it a real value?

We were told for a long time now that everything 
is narrazione, lives in narration. The world vision, the 
politics, the social behaviour, are derived from nar-
ration. As usual they’ve invented new words to give 
things old meanings; but don’t have nothing new to 
tell us. In short: tell us that – other than to appear – is 
today further necessary to invent, to tell the forgery, 
to place virtuality before reality.

The same is for architecture: The narration pre-
cedes the content.

Each new architecture will be photographed by 
night, with all the inside lights turned on, with a perfect 
furnishing and interior design, getting out all human 
beings and their tired forms. If someone is present 
she will be in a black outline, in controluce, fruit of 
perfect fitness. Of the true space you won’t know 
anything. But now – eventually – it seems that even 
the insiders are getting tired of this.

They are now speaking of sunset of the post-mod-
ern era (even if then, nobody affirmed that this was 

done only of virtual). Benvenuti nell’era dell’autenticità. 
La riscoperta di verità e valori, così tramonta il post-
moderno. “\Welcome to the era of authenticity. The 
rediscovery of values and truth, so is declining the 
post-modern era. With this title Repubblica quotes an 
article of Edward Dock [1]. You could think then that 
fleetingness is a proper quality of today’s world. But 
I don’t believe this way. Today’s world is often virtual 
– therefore fake and pretender – but the fleetingness 
we are searching for, is instead a mobile thing, really 
flexible, perhaps temporary, but never virtual.

By these qualities we can recognize it.
But its aspects can be very different.
Examples: Palmanova, a perfect military city, well 

known all over the world; but it was never used for real 
military aims, in the sense that was never attacked and 
never needed to be defended. For a long time a won-
derful icon drawn in the territory, but never a fortress. 
Useless today, as before and ever, always the same. 
Is this durability? Or fleetingness? Or what else?

I’m sure that L.B. Alberti, who still wrote in Latin, 
didn’t love too much the temporariness. The classical 
architecture, intended as durable, in all the senses, 
was also fit to be a real defence from the Barbarians. 

Here then what he said about the monuments, 
which will be defended against the human violence 
by their particular architectural beauty …

But in ancient architecture what we today call 
decoration was nothing else but structure, it was 
a true part of the structure. You cannot remove from 
a classical temple the columns, the bases, the capi-
tals, the lintels or architraves, and the friezes, because 
nothing will be left.

While in modern architecture, as a rule, this can 
be done, and you can remove its decoration without 
remove the entire building.

The designing way used by Vignola, as shown 
in his manual, was by proportions: the today’s units 
didn’t exist then. Yet this method has been strong, 

1. The great sundial in the basilica of San Petronio, in Bologna, 
perhaps the biggest in the world, designed by Giovanni Domenico 
Cassini in 1655. It runs trough the great pavement of the church, work-
ing his way in a narrow space between the pillars. The sundial on the 
pavement 2. A picture of the sun, sliding over the pillars 3. In the 
Comunale, the Opera Town Theatre in Bologna, 1763, by Antonio Galli 
Bibiena, the stalls floor was mobile! Here a section of the mechanism, 
situated below the stalls floor, that makes it mobile. The mechanism is 
attributed to F. Ferrari, in the first years of 1800, even if connected to Bi-
biena, who was a great expert of scenic machineries. From Giuseppe 
Amoruso, Teatro come spazio trasformabile: rilievo di una macchina di 
legno, tesi di Dottorato di Ricerca, Bologna 2000 4. Table of mecha-
nisms, from: Ferdinando Galli Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel 
Disegno dell’Architettura Civile, nell’Accademia Clementina dell’Istituto 
delle Scienze, unite da Ferdinando Galli Bibiena, Bologna, 1731 5. 
New Year’s Eve in Sydney. in the middle the Opera House
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simple and international. The ancients have real-
ized this way – without units – buildings still today 
hardly imaginable. The system was what today, in 
the computer world, we would call parametric, the 
more adjourned of ever.

What has been more durable than this feeble, 
quite evanescent, method?

In the teaching of Palladio, who too wrote in Italian, 
in volgare, even if speaking of temples and of noble 
residences, there are many particular distributive 
characters, that mark the runs, the spaces and the 
hierarchies (not necessarily the use), therefore they 
last for a long time.

But Palladio, in his book, says a lot of small things 
that explain a lot: 

the height of the room is calculated starting from 
the width, by the use of different proportions;

the staircases are put so that the house could 
be crossed in the correct order, and are prepared to 
receive the light from the correct side, to illuminate 
the steps;

the roof beams are set in a way that in case of fire 
the walls don’t lose their consistence. …

And so on...
In practice he speaks of design, of techniques, of 

space proportions, of volume organizations: something 
that will last in time, even changing many functions.

The Palladio’s piazzas, tell us the story of external 
spaces that become inside, from piazzas to Basilicas. 
Again they are places of open meeting, and their 
sense remains even in the most extreme of changes.

Then: When this fleetingness is lasting and con-
tinuous in the time, allowing the organisms to con-
tinue their own life, we will recognize the architecture.

When it passes intentionally and is intentionally 
temporary it deals with scenografia, the art of scenic, 
an ancient art, which draws really the relationship 
among the temporary behaviours of the men and 
their life spaces.

The Comunale, the Opera Town Theatre in 
Bologna, was designed in 1763 by Antonio Galli 
Bibiena, the only architect whose name was so 
well-known to be engraved at times in the great 
room of a theatre.

The stalls-floor is mobile! It is a great, complex, 
unbelievable wooden mechanism, situated below 
the stalls-floor, which makes it mobile. With a really 
articulate movement the stalls-floor is raised to the 
level of the stage, in a way to get a perfect continuity 
between the two, giving the feeling to be in the same 
room. In this movement of rising, the whole floor 
gets up, almost rotating, in greater way on the stage 
side – starting from the height of the orchestra pit 
[2]. What a fantastic space for a nineteenth-century 
veglione (party)! 

The mechanism is attributed to Filippo Ferrari (first 
years of 1800), even if we like to connect it to Bibiena, 
who was a great expert of all possible mechanisms 
and scenic machineries that could be used in sce-
nography, and who, in its didactical volumes, seems 
to anticipate just some of this machinery [3]. 

For centuries, they’ve tried to design how to com-
plete the façade of Saint Petronio, in Bologna, but to 
now we know that it isn’t so important. The particular 
way the church was not finished is one of the reasons 
of its durability in time.

The church is and includes also the greatest 
sundial of the world, designed by Giovanni Do-
menico Cassini in 1655, which runs through the 
great pavement of the church, working his way 
in a narrow space between the pillars. The most 
durable relation between sky and earth, and at the 
same time the most temporary and passing sign 
on the marbles!

On the other side, metaphorically and not, down 
under, you can see the New Year’s Eve in Sydney, 
a particular kind of party. That is certainly today’s 
greatest and most modern town scenography.
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Million of people participate, all together, sharing 
the same show. The whole bay being the real stage, 
the scene. And in the first three days of January the 
hotels around the bay are entitled to charge around 
the triple of the current cost!

It’s interesting a brief interview to R. Piano for Time 
[4]. I like to quote Piano because he’s perhaps the 
best on the Italian architects, and therefore, exactly for 
this, hated in all the Italian Universities. He closes his 
interview, openly simple and for the common people, 
on purpose answering to a banal question.

Q: Finally, what could any person do to any average 
home to make it a better place to live?

A: Throw away some of the furniture, paint eve-
rything white, clean the windows and see if you can 
make them wider. It’s about luminosity.

In his greatest simplicity he explains us that archi-
tecture is done by space and light. If well integrated, 
space and light will give you the maximum of dura-
bility, with the maximum of fleetingness, therefore 
lightness.

And lightness, if you can get it, is certainly the 
best way to pass through life – if you are a living 
being, or to pass through the architectural history – if 
it happens you to be the product of an architectural 
design.

ENDNOTES

[1] Quotidiano La Repubblica, 03 Sett 2011.
[2] Le figure mostrate sono riprese da Giuseppe Amo-
ruso, Teatro come spazio trasformabile: rilievo di una 
macchina di legno, tesi di Dottorato di Ricerca, Bologna, 
2000.

[3] Ferdinando Galli Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel 
Disegno dell’Architettura Civile, nell’Accademia Clementina 
dell’Istituto delle Scienze, unite da Ferdinando Galli Bibiena, 
Bologna 1731.
[4] 10 Question for Renzo Piano, by Belinda Luscombe, 
TIME, July 04, 2011.
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ARCHITEKTURA – SZTUKA TRANSFIGURACJI

Przemijanie architektury jest paradoksem. Budowle wznosimy z założeniem ich trwałości. Nadajemy im zna-
miona ponadczasowości. W rzeczywistości architektura ulega permanentnym przeobrażeniom, które obejmują 
jej wymiar materialny oraz znaczeniowy. Istnienie architektury obrazują sekwencje transfiguracji. Dokonują 
się one zarówno w kształtach wyobrażeń idei-koncepcji, w fizycznych formach budowli, a także w postaciach 
zapamiętanych idei-mitów – od projektu aż po kres ich trwania w naszej świadomości. 

Słowa kluczowe: architektura, przekształcenia, transfiguracje

Architektura – idea, dzieło, mit
Architektura jest metafizycznym fenomenem – po-

wstaje, trwa i ginie. Zanim przyjmie zmaterializowa-
ne kształty dojrzewa jako wyobrażenie – idea – kon-
cept. W tej fazie poddawana jest twórczym przemy-
śleniom, symulacjom, projekcjom, wizualizacjom, 
prefiguracjom. Architektura – w formach zbudowa-
nych – jest przestrzenią, w której toczą się dzieje cy-
wilizacji. Budowle są wymownymi znakami obecno-
ści homo sapiens we wszechświecie – odzwiercie-
dlają ludzkie potrzeby, wierzenia, pasje, możliwości 
i ograniczenia. Dzieła architektoniczne podlegają wie-
lorakim przeobrażeniom – zmieniają się ich właściwo-
ści fizyczne i znaczeniowe. Nieuchronnym ich losem 
jest unicestwienie. Jednak wiele budowli, które prze-
minęły i nie ma po nich materialnych śladów, wciąż 
trwają w naszej pamięci – istnieją nadal. 

Jest architektura, która nie przekracza granicy idei 
– pozostaje nieurzeczywistnionym pomysłem. Czy wy-
obrażenie budowli w postaci idei, rysunków, makiet, 
modeli wirtualnych jest architekturą ? Peter Zumthor 
w książce z 2010 roku, której nadał sugestywny tytuł 
: Myślenie architekturą formułuje jednoznaczną odpo-
wiedź: Projekt czy zamysł przelany na papier to nie 
jest architektura, lecz mniej lub bardziej wybrakowa-

na reprezentacja architektury, porównywalna do nut 
w muzyce. Muzyka potrzebuje wykonania. Architek-
tura potrzebuje realizacji. Wtedy powstaje jej ciało. 
A ono jest zawsze zmysłowe [1].

Idąc śladem muzycznej metaforyki nasuwają się 
wątpliwości odnośnie przytoczonego poglądu. Dla 
ludzi czytających nuty to one stają się muzyką. Ludwig 
van Beethoven – tracący słuch od 25 roku życia – nie 
zaprzestał komponować. Pozbawiony zmysłu słuchu 
dyrygował orkiestrami wykonującymi jego utwory. 
Peter Cook – jeden z twórców Archigramu (1961) – nie-
mal pół wieku zmagał się z usuwaniem barier unie-
możliwiających realizacje swoich wizjonerskich pro-
jektów. W tym czasie nie przestawał być architektem, 
a jego projekty osiągały sławę porównywalną z wybit-
nymi realizowanymi wówczas budowlami. W końcu 
i te – rysowane – budowle doczekały się materializa-
cji. Architektura wizualizowanych idei stała się architek-
turą zbudowanych dzieł. Jednym z tych spektakular-
nych aktów narodzin jest Kunsthaus w Grazu (2003). 
Przed głównym wejściem do tej galerii usytuowano 
trójwymiarową makietę galerii dedykowaną osobom 
niewidomym – jeden z często stosowanych przeja-
wów tworzenia architektury bez barier. Percepcja archi-
tektury dokonuje się dzięki wrażliwym zmysłom – nie 
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tylko wzroku czy dotyku. Jej odbiór współkształtują 
impulsy akustyczne, właściwości temperaturowe, wil-
gotnościowe czy wrażenia zapachowe. 

Dzisiaj, gdy zacierają się granice między światem 
realnym a światem wirtualnym – oswajamy się z ar-
chitekturą, która jest w istocie iluzją przestrzeni fizycz-
nej – projekcją wrażeń wizualnych – prefiguracją idei. 
Paradoksalnie architektura w postaci zmaterializowa-
nej czy zdigitalizowanej podlega wielu analogicznym 
prawom. Jest ona wyrazem ludzkich marzeń o do-
skonałym kształcie przestrzeni, która staje się bezpo-
średnim środowiskiem egzystencji. To rzeczywistość, 
którą kreujemy, dążąc instynktownie do zapewnienia 
jej trwałości, ponadczasowości...nieśmiertelności. Siłę 
instynktu nieśmiertelności, wpisywaną przez człowie-
ka w architekturę, Philip Johnson scharakteryzował 
w prowokacyjnym oświadczeniu: Jedynym prawdzi-
wym popędem jest nieśmiertelność – nie seks. „(…) 
Pomniki trwają dłużej niż słowa. Cywilizacje pamię-
ta się dzięki budowlom. Nie ma nic ważniejszego od 
architektury” [2]. To dlatego w jej formy próbujemy 
zaszczepiać pierwiastki metafizyczne opierające się 
ograniczeniom czasu i przestrzeni.

Zmaganie z nieuchronnym procesem przemijania 
architektury odzwierciedla znamienne rysy właściwe 
różnorodnym kulturom. Cywilizacja zachodu czerpie 
energię z imperatywu postępu, którego streszcze-
niem pozostaje biblijne poleceniu Stwórcy: czyńcie 
sobie ziemię poddaną. Doniosłymi aktami zmagań 
człowieka z potęgą żywiołów natury stały się jego 
kamienne budowle – szczególnie te dedykowane 
wprost Stwórcy w formach monumentalnych świą-
tyń. Kamień – budulec wyrywany ujarzmianej natu-
rze – jest symbolicznym wyrazem dramaturgii dziejów 
świata zachodniego. Paradoksalnie niezaspokojony 
instynkt kreacyjny człowieka zachodu czyni jego 
egzystencję ekscytującym snem o pełnej wolności, 
nieograniczonych możliwościach, wiecznym szczę-
ściu, a w rzeczywistości jest szalonym balansowa-

niem na krawędzi samozagłady. Bolesne reflek-
sje – po runięciu kolejnych Wież Babel – okazują się 
chwilami opamiętania zagłuszanymi wciąż niezaspo-
kojoną iluzją nieśmiertelności. Cywilizacja wschodu 
– tam, gdzie pielęgnowany jest jeszcze jej pierwotny 
rdzeń – czerpie energię ze zrównoważonych współ-
zależności zachodzących w świecie natury, którego 
człowiek jest integralnym ogniwem. Drewno – budu-
lec, którym natura obdarowuje człowieka – utrwala 
w nim świadomość własnej egzystencji. Drewniane 
budowle świata wschodu są dziełami, które czło-
wiek odpowiedzialnie wpisuje w perspektywę prze-
mijania, dokonującego się w rytmie cyklicznie odra-
dzanej natury. O ile człowiek zachodu konserwuje, 
restauruje, rewitalizuje czy modernizuje swoje dzieła 
architektury, o tyle w tradycji wschodu najcenniejsze 
budowle co dwadzieścia lat wznosi na nowo kolejne 
pokolenie – od podstaw, z materiału pieczołowicie 
dziesięć lat wcześniej przygotowywanego [3].

Architektura ulega wpływowi czasu – rodzi się, 
dojrzewa, starzeje się, następuje jej zużycie, w koń-
cu ginie… Wiemy, że istota architektury nie mieści 
się w pojęciach absolutnych: niezmienności, stałości, 
wieczności. Właściwymi dla architektury są przymio-
ty skończoności, zmienności – wynikające z jej po-
datności na oddziaływanie różnorodnych czynników 
czy uwarunkowań. Nawet te wyjątkowo trwałe dzieła 
architektury, otoczone troską konserwatorską ulega-
ją erozji. Nieuchronnym losem dzieł architektury jest 
osiągnięcie stanu spełnieniem, którego dramaturgię 
dosadnie określa biblijne proroctwo: nie zostanie 
z nich kamień na kamieniu. Materialny kres dzieł ar-
chitektury nie zamyka perspektyw ich oddziaływania 
jako fenomen kulturowy. Są budowle, których siła od-
działywania osiąga postać ponadczasowych legend, 
mitów, archetypów, symboli – mimo, że już nie ist-
nieją, a być może nigdy realnie nie istniały. Przywo-
łujemy ich kształty z pamięci. Nadajemy tym postfi-
guracjom wyrazistość uniwersalnych idei. W katalo-
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1. Nawarstwienia zabudowy wzgórza Watykańskiego w Rzymie – wg. Alpharaniego
2. Dziedziniec rozbudowanego w roku 2007 gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach
3. Kaplica Pojednania w Berlinie zbudowana w 2000 roku w obrysie fundamentów neogotyckiego kościoła zburzonego w 1985 r.
4. Luwr w Paryżu przebudowany w latach 1983–1988

1    2

3    4
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gu tych cudów architektury znajdujemy sens skoja-
rzeń z Wieżą Babel, Świątynią Salomona, Wiszący-
mi Ogrodami Semiramidy, Kryształowym Pałacem…
czy Wieżowcami WTC w Nowym Jorku. 

Przemijanie architektury – scenariusze transfiguracji
Tworzenie architektury wiąże się z urzeczywistnia-

niem idei. Jednak istotą tego przejawu ludzkiej kre-
atywności nie jest symulowanie urojeń, lecz formowa-
nie trójwymiarowej rzeczywistości w czaso-przestrzeni. 
Kształtowanie architektury jest metaforą dzieła stwa-
rzania. Skutkiem kształtowania architektury jest prze-
obrażanie – przekształcanie krajobrazu naturalnego 
w krajobraz kulturowy. Pierwotnym aktem tych prze-
kształceń jest tworzenie przez człowieka swego sie-
dliska w naturalnym środowisku – w postaci skalnych 
jaskiń, w kształtach ziemianek, kurchanów, szałasów 
czy namiotów, w końcu w trwałych formach domostw. 
Archetyp domu – konstruowany niemal instynktownie 
z naturalnych budulców: gliny, drewna, kamienia – jest 
uniwersalnym wyrazem ludzkich zmagań, układających 
się w sekwencję świadomych przekształceń. Sednem 
tych przekształceń jest integracja ludzkiego siedliska 
w naturalnym środowisku. Nieuchronność przemija-
nia wpisana w architekturę każe kształtować ją – już 
w fazie projektu– jako utwór pozbawiony cech skoń-
czonego dzieła, ale zorientowany na różnorodne sce-
nariusze transfiguracji. Claudio Nardi sprowadza ten 
imperatyw wpisany w architekturę do metafory kodu 
DNA: Architektura powinna mieć w swoim DNA wpi-
saną zdolność zmiany, wzrostu i przekształcenia [4].

Architekci niczego nie wymyślają – przekształcają 
jedynie rzeczywistość – tę myśl przypisuje się Alvaro 
Sizie. W horyzontach czasowych, które wyznaczają 
żywotność budowli dochodzi do szeregu – splecio-
nych wzajemnie – przeobrażeń. Cykle zmieniających 
się dzień po nocy uwarunkowań naturalnych, związa-
nych z położeniem geograficznym czy lokalnym kli-
matem, przeplatają się z fluktuacjami cywilizacyjny-

mi, dokonującymi się na tle przemian kulturowych, 
politycznych, ekonomicznych czy technologicznych. 

Współczesna cywilizacja nie wykazuje zaintere-
sowania kanonami ponadczasowych ideałów, uni-
wersalnych wzorców czy absolutnych wartości. 
Postmodernistyczna podaż idei sprzyja żywiołowym 
przewartościowaniom, ogarniającym wszelkie sfery 
naszej cywilizacji. Ich zasięg i tempo najkrócej stresz-
cza metafory globalnego bazaru. W jego przestrzeń 
– wypełnianą sekwencjami oryginalnych kolekcji, sezo-
nowych ekspozycji, akcjami promocji i wysprzedaży 
– wchłaniane zostają również te dziedziny, które próbu-
jemy określać jeszcze mianem kultury. Charakterystykę 
mechanizmów stymulujących procesy zachodzące we 
współczesnej kulturze formułuje Zygmunt Bauman 
w książce pt. Kultura w płynnej nowoczesności, wyda-
nej w roku 2011. Autor potwierdza schyłek suweren-
nej – bezinteresownej kultury. Niszowymi stają się pró-
by kreacji, które nie ulegają koniunkturalnym regu-
łom rynku czy naciskom żywiołowo zmieniających się 
mód. Kultura przeobraża się dzisiaj w jeden z departa-
mentów gigantycznego domu towarowego, jakim stał 
się świat przeżywany przez ludzi przeobrażonych, po 
pierwsze i po ostatnie, w konsumentów [5]. 

W tak scharakteryzowanych uwarunkowaniach  
kulturowych, kryteria towarzyszące kształtowaniu archi-
tektury również pozbawione są jakichkolwiek stabil-
nych, jednoznacznych, uniwersalnych kanonów ide-
owo-estetycznych. Globalny zasięg wymiany wzorców, 
szybkie tempo ich zużywania, labilna sytuacja ekono-
miczna, presja świadomości proekologicznej, sytuuje 
współczesną architekturę w obszarze, dokonujących  
się żywiołowo przewartościowań. Sekwencje prze-
obrażeń, którym poddawane są współcześnie budow-
le – od powstania, aż po ich fizyczny kres – opisu-
jemy za pomocą pojęć o zróżnicowanym stopniu  
precyzyjności. Najszerszym z nich – szczególnie 
nośnym obecnie – jest pojęcie przekształcenia. Stało 
się ono słowem kluczowym dla określenia szeregu 
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procesów jakie zachodzą zarówno w skali obiek-
tów architektonicznych, układów urbanistycznych jak 
i struktur planistycznych. Znaczeniowa pojemność 
tego pojęcia przesądza jednocześnie o jego ogól-
nikowości. Charakteryzując precyzyjniej przekształ-
cenia, którym poddawana jest architektura sięgamy 
do takich pojęć jak: modernizacja, integracja, rewita-
lizacja, reaktywacja, rekonstrukcja, restrukturyzacja, 
restauracja czy restytucja. Istotę przeobrażeń doko-
nujących się w obszarze architektury można zawę-
żać do poszczególnych jej warstw – odwołując się na 
przykład do witruwiańskiej triady: formy, funkcji, kon-
strukcji. W rzeczywistości jednak efekty tych działań 
wywołują skutki, którym nie sposób wyznaczyć grani-
ce właściwe umownym kategoriom definiującym cechy 
budowli. Sens architektury nie ogranicza się do este-
tycznych walorów trójwymiarowej formy, racjonalnych 
jakości budowlano-konstrukcyjnych czy utylitarnych 
przymiotów funkcjonalnych.

Próba wyrażenia słowem tak rozumianej istoty 
przemijania architektury znajduje sugestywne wyja-

śnienie w zestawieniu dwóch pojęć: forma i figura. 
Ich wspólne – łacińskie – korzenie zawierają szereg 
analogicznych pasm znaczeniowych, odpowiadają-
cych słowom: kształt, postać, rodzaj, wyobrażenie, 
układ, wzór, model, sposób. Pojęcia te nie są jed-
nak synonimami. Istota ich odrębności etymologicz-
nej tkwi w pierwiastkach metafizycznych przypisy-
wanych figurom, w przeciwieństwie do form, którym 
właściwe są wymierne cechy fizyczne [6]. Architek-
tura to nie jedynie fizycznie zdefiniowana forma prze-
strzenna. Dzieła architektury są figurami, w których 
materialnej strukturze zakodowane są właściwości, 
idee, znaczenia, metafory, symbole. W konsekwen-
cji wszelkie przekształcenia jakim ulegają obiekty ar-
chitektoniczne – zarówno te o przyczynach natural-
nych-obiektywnych jak i te inspirowane działalnością 
człowieka – układają się w sekwencje figur. Architek-
tura jest sztuką transfiguracji… Architektura żyje do-
póki trwa jej proces transfiguracji – po jego zatrzy-
maniu zamiera, stając się obiektem archeologicznym, 
zabytkiem, skansenem.
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ARCHITECTURE – THE ART OF TRANSFIGURATIONS

A transience of the architecture is a paradox. We erect the buildings, which are meant to be durable, and 
give them the signs of timelessness. In reality, the architecture yields permanent transformations, which in-
clude its material and semantic dimensions. An existence of the architecture is illustrated by the sequences 
of transfigurations. They are accomplished in the shapes of idea-concept imaginations, in the physical pat-
terns of buildings and in the forms of memorized idea-myths – from a design until the end of their lifetime 
in our consciousness.

Keywords: architecture, transformations, transfigurations

Architecture – an idea, a work, a myth
Architecture is a metaphysical phenomenon – it 

comes into existence, endures and dies. Before it 
assumes its materialized shapes, it develops as an 
idea – a concept. In this phase, it acts as the subject 
of ruminations, simulations, projections, renderings 
and prefigurations. In constructed forms, architecture 
is the space where the history of civilization goes on. 
Edifices are meaningful signs of the presence of homo 
sapiens in the universe – they reflect human needs, 
beliefs, passions, abilities and restraints. Architectural 
works undergo diverse transformations – their physi-
cal and semantic features alter. Their inevitable fate is 
annihilation. However, numerous edifices which faded 
away without material trace remain in our memory – 
they still exist.

There is a kind of architecture which does not 
cross the border of an idea – it remains an unimple-
mented concept. Is an image of an edifice in the form 
of ideas, drawings or virtual models architecture? In 
his book from 2010, suggestively entitled Thinking 
through Architecture, Peter Zumthor formulates an 
unambiguous answer: A design or an intention com-

mitted to paper is not architecture but a less or more 
defective representation of architecture comparable to 
notes in music. Music needs performance. Architec-
ture needs implementation. Then its body is formed. 
And it is always sensual [1].

Following the musical metaphor raises doubts 
concerning the quoted opinion. For those who 
can read notes, they become music. Ludwig van 
Beethoven, who began losing his hearing ability 
when he was twenty-five years old, did not give up 
composing. Being deaf, he conducted orchestras 
performing his pieces of music. For almost fifty years, 
Peter Cook – one of the creators of Archigram (1961) – 
struggled to remove barriers to the implementation of 
his visionary designs. He remained an architect, while  
his works were as famous as some outstanding edi-
fices implemented at that time. Finally, those drawn 
edifices were materialized. The architecture of visu-
alized ideas became the architecture of constructed 
works. One of such spectacular acts of birth was Kun-
sthaus in Graz (2003). In front of the main entrance 
to this gallery, its three-dimensional model for blind 
people was installed – one of the frequently used 
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1    2

3    4

1. The stratification of the Vatican Hill’s buildings in Rome – according to Alpharani
2. The courtyard of the edifice of the Academy of Music in Katowice which was extended in 2007
3. The Chapel of Reconciliation in Berlin, built in 2000, within the sketch of the foundations of the neo-Gothic church demolished in 1985
4. The Louvre in Paris reconstructed in 1983–1988
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symptoms of creating architecture without barriers. 
The perception of architecture is possible owing to 
the senses – not just eyesight or touch. Its reception 
is co-shaped by acoustic impulses, the characteristics 
of temperature or humidity, aromatic impressions.

Today, when the borders between the real world 
and the virtual world are getting blotted out, we grow 
accustomed to architecture which is, as a matter of 
fact, an illusion of a physical space, a projection of 
visual impressions, a prefiguration of ideas. Paradoxi-
cally, architecture in a materialized or digitalized form 
comes under numerous analogical laws. It expresses 
human dreams of a perfect shape of space which 
becomes the direct environment of existence. It is 
the reality we create instinctively aiming to secure its 
durability, timelessness… immortality. Philip Johnson 
characterized the strength of the instinct of immortality 
which man includes in architecture with his provoca-
tive statement: The only true drive is immortality – not 
sex. […] Monuments last longer than words. Civiliza-
tions are remembered owing to edifices. Nothing is 
more important than architecture [2]. That is why we 
try to implant metaphysical elements resisting the 
limitations of time and space into its forms.

Struggling against the inescapable process of the 
passing of architecture reflects some characteristic 
traits of diverse cultures. The Western civilization 
derives energy from the imperative of progress which 
can be summarized by the Creator’s biblical com-
mand: make the earth your subject. Stone edifices, 
especially those directly dedicated to the Creator in 
the form of monumental temples, became momen-
tous acts of man’s struggle against the power of 
Nature’s elements. Stone – a building material stolen 
from conquered nature – is a symbolic expression 
of the dramaturgical history of the Western world. 
Paradoxically, the Western man’s unsatisfied creative 
instinct turns his existence into an exciting dream of 
total freedom, unlimited opportunities, eternal hap-

piness; in reality, it means walking a tightrope over 
self-annihilation. Painful reflections after the collapse 
of another tower of Babel turn out to be moments 
of reason choked by the still unsatisfied illusion of 
immortality. The Eastern civilization, which still cher-
ishes its primal core, derives energy from balanced 
interdependences in the world of nature – man acts 
as its integral link. Wood – a building material which 
nature gives to man as a present – strengthens his 
awareness of his own existence. The wooden edifices 
of the Eastern world are works which man responsi-
bly includes in the perspective of fleetingness in the 
rhythm of cyclically reborn nature. Whereas the West-
ern man preserves, restores, revitalizes or modernizes 
his architectural works, in the Eastern tradition a new 
generation rebuilds the most valuable edifices every 
twenty years – starting from the foundations, using 
a material carefully prepared ten years earlier [3].

Architecture submits to the flow of time – it is born, 
develops, grows old, gets worn out and finally dies… 
We know that the essence of architecture does not 
fit in any absolute notions: invariability, constancy, 
eternity. The attributes of finiteness and changeability, 
resulting from the receptivity of architecture to the 
impact of diverse factors or conditions, are suitable 
for it. Even particularly durable works of architecture 
under careful protection become eroded. The inevi-
table destiny of architectural works is a state whose 
dramaturgy is forcibly described by the biblical proph-
ecy: not a stone will be left standing. The material end 
of architectural works does not close perspectives for 
their influence as a cultural phenomenon. There are 
some edifices whose impact assumes the shape of 
timeless legends, myths, archetypes, symbols – even 
though they do not exist anymore or even never really 
existed. We recall their shapes and give the expres-
siveness of universal ideas to these postfigurations. 
In the catalogue of these wonders of architecture, 
we find the sense of associations with the tower of 
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Babel, Salomon’s Temple, the Hanging Gardens of 
Semiramida, the Crystal Palace… or the WTC’s Twin 
Towers in New York.

Architecture in transition – scenarios of transfigu-
ration

The creation of architecture is related to the 
realization of ideas. However, the essence of this 
manifestation of human creativity is not simulating 
fantasies but forming a three-dimensional reality in 
space-time. Shaping architecture is a metaphor of 
creation. It results in the transformation of the natural 
landscape into the cultural landscape. The primal 
act of this transformations is man’s creation of his 
home in the natural environment in the shape of rock 
caves, dugouts, burial mounds, huts or tents, finally 
in the durable form of households. The archetype of 
a house – constructed almost instinctively of natural 
building materials: clay, wood, stone – is a universal 
expression of man’s efforts forming a sequence of 
conscious transformations. Their crux is the integra-
tion of a human settlement in the natural environ-
ment. The inevitability of fading away, immanent in 
architecture, orders us to shape it – already at the 
stage of design – as a product without any features 
of a complete work but oriented towards diverse 
scenarios of transfiguration. Claudio Nardi equals 
this architectural imperative to such a metaphor: The 
DNA code of architecture should include an ability to 
change, grow and transform [4].

Architects do not invent anything – they just trans-
form reality – this maxim is attributed to Alvaro Siza. In 
the temporal horizons which determine the lifespan of 
edifices, a series of interrelated transformations take 
place. The cycles of changing natural circumstances, 
related to the geographical location or local climate, 
intermingle with civilization fluctuations against the 
background of cultural, political, economic or tech-
nological transformations.

Contemporary civilization is not interested in the 
canons of timeless ideals, universal patterns or ab-
solute values. The postmodernist supply of ideas is 
conducive to spontaneous reevaluations spreading 
across all the spheres of our civilization. Their range 
and pace is best summarized by the metaphor of 
a global bazaar. Its space, filled with sequences of 
original collections, seasonal expositions, special 
offers and sales, also imbibes those domains which 
we still try to define as culture. The characteristics of 
mechanisms stimulating the processes of contem-
porary culture are formulated by Zygmunt Bauman 
in his book entitled Kultura w płynnej nowoczesności 
published in 2011. The author confirms the twilight of 
independent – unbiased culture. Attempted creations 
which do not submit to the condition-dependent mar-
ket rules or the pressure of spontaneously changing 
fashions are becoming a niche. Today’s culture is 
transformed into one of the departments in a gigantic 
store – the world experienced by people transformed, 
firstly and lastly, into consumers [5].

Under such cultural circumstances, criteria accom-
panying the formation of architecture are also devoid 
of any stable, unambiguous or universal ideological 
and esthetical canons. The global range of pattern 
exchange, the fast rate of their exploitation, the la-
bile economic situation, the pressure of ecological 
awareness locate contemporary architecture in the 
area of impulsive reevaluations. Sequences of the 
contemporary transformations of edifices – from their 
formation to the physical end – are described with no-
tions having diverse degrees of precision. The broad-
est of them, particularly expressive at present, is the 
notion of transformation. It has become the keyword 
for defining a series of processes in the scale of ar-
chitectonic objects, urban layouts as well as planning 
structures. The semantic capacity of this notion also 
determines its generality. Characterizing the transfor-
mations of architecture more precisely, we use such 
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words as: modernization, integration, revitalization, 
reactivation, reconstruction, restructuring, restoration 
or restitution. The essence of transformations in the 
field of architecture could be narrowed down to its 
individual layers, e.g. referring to the Vitruvian triad: 
form, function, construction. In reality, however, the 
effects of these actions cannot demarcate the borders 
of conventional categories defining the features of 
an edifice. The sense of architecture is not limited 
to the esthetic values of a three-dimensional form, 
rational constructional qualities or utilitarian functional 
features.

An attempt to express such comprehension of 
the essence of the fleetingness of architecture finds 
a suggestive explanation in the juxtaposition of two 
notions: form and figure. Their shared Latin origins 
include a series of analogical semantic belts respond-

ing to the words: shape, form, kind, idea, layout, 
pattern, model, manner. These notions are not syn-
onyms, however. The essence of their etymological 
separateness lies in metaphysical elements attributed 
to figures, contrary to forms which correspond with 
measurable physical features [6]. Architecture is not 
just a physically defined spatial form. Works of archi-
tecture are figures whose material structure encodes 
features, ideas, meanings, metaphors, symbols. As 
a consequence, all the transformations of architectural 
objects – these with natural and objective causes as 
well as those inspired by man’s activity – are com-
posed into sequences of figures. Architecture is the 
art of transfiguration… Architecture lives as long as 
the process of its transfiguration lasts – when it stops, 
architecture comes to a standstill and becomes an 
archeological object, a monument, a heritage park.
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SLANG, JĘZYK CZY METAJĘZYK? O PRZEMIJALNOŚCI SŁÓW

Jeżeli spojrzymy na współczesną urbanistykę, na pierwszym planie zobaczymy koncepcje projektowania 
trwałego i procesów uczestniczących. Pierwsze wymaga zrozumienia potrzeb środowiskowych, drugie – 
potrzeb ludzkich. Potrzebny jest do tego język – język projektowy. Okazuje się zatem, że w urbanistyce 
chodzi przede wszystkim o komunikację. Artykuł porusza kwestię procesu projektowego przebiegającego 
od abstrakcji do rzeczywistości poprzez przemijalność nieustająco zmieniającego się języka.

Słowa kluczowe: projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, urban gaming simulation,  
język, przekazywanie wiedzy

Istnieje narzędzie szeroko wykorzystywane zarów-
no w nauce, jak i w szkoleniach, od nauk politycznych 
i społecznych po planowanie przestrzenne, zwane grą 
symulacyjną (gaming simulation). W opinii większości 
twórców i użytkowników stanowią one środek, jeże-
li nie język, komunikacji pozwalający na przekracza-
nie granic poszczególnych dziedzin.

W ostatnim półwieczu gry symulacyjne cieszyły 
się zmiennym powodzeniem: od pełnych chwały lat 
60’ i 70’, przez schyłek na przełomie lat 80’ i 90’, po 
renesans, jaki odnotowujemy obecnie. Określano je 
różnymi terminami m.in. simulation and game, played 
simulation, gaming simulation, by wymienić tylko te 
najważniejsze nie zagłębiając się w lingwistyczne niu-
anse. Z nich wszystkich najbardziej adekwatną nazwą 
wydaje się być gaming simulation –  g r a  s y m u -
l a c y j n a :   gestalt, w którym model rzeczywistości 
(s y m u l a c j a ) zostaje wprawiony w ruch (w opar-
ciu o  r e g u ł y  g r y ) poprzez decyzje uczestników 
(gracze/role) [1]. To rozwinięta definicja Duke’a (1974) 
przypisująca grze symulacyjnej rolę na bieżąco uak-
tualnianej mapy fizycznej, symbolicznej lub pojęcio-
wej, dzięki czemu staje się jedynym narzędziem rów-

nocześnie dającym pojęcie o teraźniejszości i pozwa-
lającym na poznawanie alternatywnych przyszłości.

Niemal każda publikacja dotycząca gier symulacyj-
nych zaczyna się od określenia przyjętych przez auto-
ra kryteriów klasyfikacji. Wynikiem tego jest nieprze-
brana ilość tych klasyfikacji. I chociaż każda z nich jest 
w jakimś sensie przydatna i interesująca, to nie spo-
sób uwzględnić ich wszystkich. Najpopularniejsze są 
te Taylora, Klabbersa, Feldta, Duke’a, Catanese, Cor-
beille’a czy Hobsona. We wszystkich wymieniane są 
trzy podstawowe elementy: gra, gracz i reguły, osadzo-
ne w kontekście scenariusza/modelu/symulacji idące-
go od abstrakcji w stronę rzeczywistości.

Płynność kategorii oraz duża różnorodność utrud-
niają podanie precyzyjnej definicji. Jedyne, co z całą 
pewnością można określić to, czym nie jest miejska 
gra symulacyjna (UGS). Nie jest grą wojenną. Nie jest 
grą biznesową. Nie jest to gra z dziedziny nauk poli-
tycznych. Nie jest to teoria gier. Nie jest to gra kom-
puterowa, chociaż rewolucja cyfrowa, jaka dokona-
ła się w ostatnich dekadach, stworzyła całkowicie 
nowe możliwości w operowaniu obrazem i środowi-
skami symulacyjnymi, a nowe technologie odmieniły 
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sposoby (i pojęcia) komunikacji, kreacji i interakcji, 
wpływając – jak stwierdził już Nietsche kupując ma-
szynę do pisania – na nasz sposób myślenia. Nie jest 
to wreszcie symulacja komputerowa. 

Wbrew powszechnemu mniemaniu gry symula-
cyjne nie powstały z myślą o procesach partycypa-
cyjnych czy projektowaniu uczestniczącym, lecz jako 
narzędzie do prowadzenia badań operacyjnych. Jedną 
z przyczyn rozpowszechnienia i rozwoju gier symula-
cyjnych nie bez znaczenia było zwrócenie uwagi na 
fakt, że nawet najprostsza z gier, a zatem również gra 
symulacyjna, może uwzględniać jednoczesne działa-
nie wielu czynników lepiej niż wyszukana, abstrakcyjna 
formuła matematyczna. Z tego też powodu gry symu-
lacyjne cieszą się taką popularnością jako narzędzie 
umożliwiające przekazanie wiedzy i informacji (trans-
fer of knowledge and information), badaniach, szko-
leniach i różnych formach kształcenia [2].

Miejskie gry symulacyjne umożliwiają skuteczne 
i interaktywne porozumienie. Feldt definiując miejską 
grę symulacyjną, mówi wprost: jest to technika ko-
munikacji. Można zatem stwierdzić, że słuszne jest 
traktowanie gier symulacyjnych zarówno jako narzę-
dzia komunikacji, jak i środka przekazu/języka. Za 
skutecznością GS przemawiają kryteria przytaczane 
m.in. przez Feldta (1989): przyjemność użycia, uży-
teczność, elastyczność, ekonomiczność, abstrakcyj-
ność. Powyższe cechy pozwalają sformułować nową 
definicję: gra symulacyjna to technika i metodologia 
wyrażająca się poprzez efekty/konsekwencje działań/
decyzji podejmowanych przez aktorów/graczy w opar-
ciu o wcześniej określone lub samodzielnie zdefinio-
wane zasady.

W przebiegu gry symulacyjnej można wyodręb-
nić następujące fazy: dezorientacja, następnie zo-
rientowanie i kontrola, wreszcie osiągnięcie nowych 
kompetencji. W tym ostatnim momencie gra zostaje 
porzucona, o ile nie oferuje nowych alternatyw mo-
gących wystawić na próbę te kompetencje, innymi 

słowy – wyższy poziom świadomości gry i jej zasad. 
Faza opuszczania świata gry zaczyna się w momen-
cie, w którym gracze mierzą się z rzeczywistością. Co 
się zmienia, to sposób w jaki to robią – mają teraz 
wspólny język wykształcony w trakcie gry. Język, który 
stał się ich językiem, językiem graczy, slangiem gry.

Zarówno Duke (1974), jak i Klabbers (2006) sku-
piają się na konstrukcji slangu, biorąc również pod 
uwagę koncepcję języka. Większość użytkowników 
i projektantów – od Feldta i Rykusa [3] po Duke’a 
[4] – podkreśla komunikatywny charakter gier sy-
mulacyjnych. A zatem gra ma swoistą wartość ję-
zyka i równocześnie będąc językiem pozwala opi-
sać doświadczenie nauki korzystania z innego języ-
ka. Mimo to nie można opisać doświadczenia nauki 
stosowania języka, ponieważ w tym celu należałoby 
wyobrazić sobie sytuację, w której w ogóle nie ma 
żadnego języka, coś w rodzaju myślenia o tym jak 
to jest nie myśleć [5].

Jeżeli przyjmiemy, że język zawiera w sobie 
wszystko to, co niezbędne by nadać sens symbo-
lom, a gra jest językiem, warto zrozumieć, że gra sy-
mulacyjna składając się w części z gry, może być ro-
zumiana jako metajęzyk.

Jeżeli otworzymy słownik (albo poszukamy w In-
ternecie) zobaczymy, że  m e t a j ę z y k   to język 
służący opisaniu języka. Jeżeli jednak poszukamy 
trochę głębiej odkryjemy, że w rzeczywistości jest to 
system umożliwiający analizę ogólnych struktur języ-
kowych i z tego powodu przyporządkowany logice 
a nie nauce przedmiotowego języka [6].

Zdefiniowane w ten sposób pojęcie metajęzy-
ka koresponduje z podwójną naturą gier symulacyj-
nych: naturalności gry z jednej i metalogiki symula-
cji z drugiej strony. Tak jak metajęzyk jest sztucznym 
systemem lingwistycznym, dzięki któremu możliwa 
jest analiza struktur i symboli prawdziwego języka, 
tak gry symulacyjne odzwierciedlają złożony system 
środowiska antropicznego.
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Wykorzystywana w tym przypadku idea ludycz-
ności jest dość złożona i nie sposób wyobrazić so-
bie jej interaktywnego i komunikatywnego wymiaru 
bez blefu, wszelkiego rodzaju manipulacji, demago-
gii i symulakrów. Równocześnie zmusza do przyjęcia 
wielości i wielokulturowości pociągających za sobą 
zmianę kodów i symboli gry. Uwzględniając element 
przypadkowości i nieprzewidywalności społecznej 
konstrukcji rzeczywistości, akceptuje się wszelkie róż-
nice. Niezależnie od opinii element ludyczny otwiera 
nowe perspektywy: podczas oceny porażek i klęsk 
systemu w trakcie sesji nieprzewidziane wypadki nie 
są ponurym akcentem a raczej początkiem nowego 
cyklu aktywności.

Gry symulacyjne są zatem metajęzykiem zdolnym 
uświadomić uczestnikom kontrolę jaką sprawują nad 
swoim przeznaczeniem radząc sobie z towarzyszącą 
mu złożonością i niepewnością. Poniższy cytat moż-
na uznać za poetyckie podsumowanie generatywne-

go systemu metajęzyka, bezkresnego jak system gier 
symulacyjnych:

 
Soigner soigner les sauriens du calcul et les
bipeds qui pourtant savant compter parler
compter parler soigner soigner parler compter
compter compter compter compter compter compter
soigner soigner soigner soigner soigner soigner
parler parler parler des sauriens du calcul
et parler [7].

Bezkres zaprowadzi nas do tego, co wieczne, to co 
wieczne do tego, co opiera się działaniu czasu – czy 
lepiej – w zgodzie z założeniami współczesnej urbani-
styki, co jest na to działanie odporne. To język – ten, 
którego używamy by się porozumieć i ten, który stosu-
jemy w celach projektowych i badawczych jest tym, co 
utrzymuje przy życiu świat projektu i świat rzeczywisty.

Lupus vulpem arguebat [8].

PRZYPISY

[1] Rizzi 2004.
[2] Ibidem, s. 47.
[3] A. Feldt, M. Rycus, Analytical methods [w:] H. C. Dan-
dekar, The Planner Use of Information, APA Planers Press, 
Waszyngton 1988.
[4] R. D. Duke, Gaming: the future language, SAGE Publica-
tions, New York 1974.
[5] Por. Wittgenstein, 1930.
[6] Por. m.in.: G. Devoto, G. Oli, Il dizionario della lingua 
italiana, Le Monnier, Firenze 2002, hasło: metalinguaggio.
[7] Człowiek umie mówić, liczyć i zajmować się nimi [ma-
szynami, przyp. tłum.], a one potrafią mówić, liczyć i zaj-
mować się człowiekiem. (…) i w tym finale, kiedy kosmogo-
nia rozwieje się w ludzkim wszechświecie słowa, brzmi już, 
zda się, wyrzut, który tyle razy Zazie usłyszy od papugi La-
verdure: tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais fa-
ire [mówisz, mówisz, tylko to umiesz]. Italo Calvino, Piccola 

guida alla Piccola cosmogonia, [w:] Raymond Queneau Pic-
cola cosmogonia portatile, wydanie włoskie w tłumaczeniu 
Sergio Solmiego, Einaudi, Turyn 1982. Raymond Quene-
au uchodzi za autora niezwykle trudnego do tłumaczenia 
– w polskim przekładzie ukazał się do tej pory tylko jeden 
tom jego poezji. Glosa, jaką Italio Calvino daje we wstępie 
do włoskiego wydania Petite cosmogonie portative poma-
ga wyjaśnić, dlaczego ten cytat pojawił się jako podsumo-
wanie krótkiej rozprawy o grach symulacyjnych jako meta-
języku (przyp. tłum.)
[8] (łac.) wilk oskarżał lisa. Fleksja w łacinie pozwala otrzy-
mać zdania o tym samym kompletnym znaczeniu bez 
względu na szyk wyrazów: lupus vulpem arguebat, vul-
pem lupus arguebat, arguebat lupus vulpem, lupus argu-
ebat vulpem, vulpem arguebat lupus, arguebat vulpem lu-
pus (por. A. Duranti, Antropologia del linguaggio, Meltemi 
editore, Rzym 2000).
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SLANG, LANGUAGE OR METALANGUAGE?  
ON THE FLEETINGNESS OF WORDS

If we take a look at the contemporary urban design in the foreground there are the concepts of sustainability 
and participation. The first requires understanding of environmental needs, the second – the needs of people. 
An intrument needed is language – a language of the project. So urban planning is all about communication. 
The article faces the problem of design processes moving from abstraction to reality through the fleetingness 
of a constantly changing language.

Keywords: architecture and urban design, urban gaming simulation, language, transfer of knowledge

To put it simple, urban planning it an effort of trying 
to do something for the future on the basis of the past 
(data) in the fleeting present. Contemporary, i.e. mostly 
sustainable, urban planning is all about communication. 
Is there anything more fleeting in its form and permanent 
in its essence than a language? Anything more chan-
geable than a slang? What is a slang or a language or 
a metalanguage as far as urban planning, i.e. finding 
space for architecture and people is concerned?

There is a mean used in both education and train-
ing, in the fields of politics, economics or sociology, 
called gaming simulation. As far as many designers 
and users are concerned, games and gaming simula-
tions have become a medium if not a language. Within 
the framework of a common system each participant 
is able to face the complex problems from many dif-
ferent perspectives. 

In the last 50 years, gaming simulations met with 
many vicissitudes of fortune: the years of glory in 
the 60’s and 70’s, decline in the late 80’s and at the 
beginning of the 90’s and the triumphal return in this 
millennium. They have many names too: simulation 

and game, played simulation, gaming simulation, 
not to mention many linguistic nuance. The one 
that seems to be the most appropriate is  g a m -
i n g  s i m u l a t i o n :  a gestalt (form, scheme 
and representation) where a significant model of 
reality (s i m u l a t i o n ) is working (on the basis 
of r u l e s ) due to participants’ decisions (players/
r o l e s ) [1]. It is an elaborated version of the defini-
tion by Duke (1974) that attributes to gaming simula-
tion the function of a continuously updated physical, 
symbolic, conceptual etc., map. This map becomes 
the only instrument capable to reach the idea of the 
present and of possible futures.

One may say that there are as many classifications 
of gaming simulation as authors – each publication 
starts with such a paragraph. As a result, there is 
a multitude of different hypothesis. They are all use-
ful in a certain way, but it is impossible to take them 
all into consideration. The most popular classifica-
tions and taxonomies are those by Taylor, Klabbers, 
Feldt, Duke, Catanese, Corbeille and Hobson. They 
all share an assumption and belief: they are three 
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basic elements in the gaming simulation design – the 
game, the players and the rules, all contextualized in 
a scenario/model/simulation that moves from abstrac-
tion to reality.

Because of the fluidity and variety of different 
taxonomies mentioned above, it is impossible to 
give a rigid definition. It is far easier to determine 
what a gaming simulation is not instead. It is not 
a military game. It is not a business game. It is not 
a political game. It is not a game on game theory. 
It is not a video game. The digital revolution offers 
new possibilities of working on image and simulation 
environment. The new media, having changed modes 
(and ideas) of communication, creation and interac-
tion, have changed radically our way of thinking. It 
reminds the impact that, according to Nietzsche, 
the invention of a typewriter once had. And it is not 
a computer simulation. 

Unlike one might thing, the goal at the rise of 
gaming simulation was an operational research, not 
participation and/or communication instrument. One 
of the reasons of its development and popularity is the 
fact that even the simplest game seems to be able to 
calculate simultaneously many acting factors better than 
an abstract and sophisticated mathematic formula. The 
character of gaming simulation favoured its use in the 
field of education and training (transfer of knowledge 
and information), of scientific research and of techniques 
of information and communication support [2].

Urban gaming simulation provides an interactive 
and efficient type of communication. In fact, Feldt 
defines the urban gaming simulation a technique of 
communication. It confirms us in the conviction that 
gaming simulation can be considered both instrument 
of communication and language. Those characteris-
tics that made of urban gaming simulation an affective 
medium can be synthesized as five aspects (Feldt, 
1989): pleasure, utility, flexibility, economy, abstrac-
tion. From the characteristics of gaming simulation 

mentioned above, a new definition results: Gaming 
simulation is a technique and a methodology that 
expresses itself in effects/consequences of actions/
decisions made by actors/players who act on the 
basis of pre- or self-defined rules.

In the course of running gaming simulation there are 
some perceptive passages: the first one is disorienta-
tion, the second one is orientation and control, the third 
one is acquisition of a competence, where the game is 
abandoned if does not offer some alternatives to explore 
that could put to the test those new competences, in 
other words: the higher degree of consciousness of the 
game and its rules. The fase of leaving the world of the 
game is when the players face the real world. But the 
way they face it, is different – now they share a com-
mon language developed in the cours of the game. 
The language that have become ‘their’ language, the 
language of players, that one called the slang of game.

Both Duke (1974) and Klabbers (2006) focus on 
the construction of a slang taking in consideration the 
concept of language as well. Most users and designers 
– from Feldt and Rycus [3] to Duke [4] – point out 
the communicative nature of gaming simulation. The-
refore, the game has its specific value of a language 
and yet being a language it can describe the experi-
ence of learning another language. Nevertheless, you 
can’t describe the experience of learning how to use 
a language because to do so it would be necessary 
to imagine a state without any language, something 
similar to thinking what would it be like: not to think [5].

If a language includes all that is necessary to 
give symbols a sense and if a game is a language, 
it seems useful to understand that gaming simulation 
having a game among its constitutive elements can 
be considered a metalanguage. 

If you open a dictionary (or if you search in Internet), 
you will see that m e t a l a n g u a g e  is a language to 
analyze language. But if you search deeper, you will dis-
cover that, in fact, it is a system that provides analysis of 
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general linguistic structures and, for this reason, belongs 
to logic and not science of the object languages [6].

Defined this way, the term corresponds with dual 
nature of gaming simulation: naturalness of the game 
on the one hand and metalogic of simulation on the 
other. As a metalanguage is an artificial linguistic system 
through which it is possible to analyse structures and 
symbols of a real language, gaming simulation repre-
sents the complex systems of anthropical environment.

The concept of ludification used here is a complex 
one and its communicative and interactive dimension 
is unimaginable without the presence of bluff, com-
municative and non-communicative manipulations, 
applications of demagogies and simulacra. At the 
same time, it implies the acceptance of plurality and 
multiculturalism that entails changing game codes 
and symbols. By consideration causality and unpre-
dictability factors of social construction of reality, the 
differences are accepted. Regardless of any opinion, 
it offers new perspectives for studies on theory of 
gaming simulation: in the evaluation of failures and 
collapses of system during the gaming sessions, the 
unpredicted incidents become the beginning of the 
new circle of activity rather than a catastrophic margin.

Therefore, the gaming simulation is a metalan-
guage that is able to make the participants aware 
of the control of their own destiny managing the 
complexity and ruling the uncertainty that accompa-
nies it. It may be considered a poetic synthesis of 
a generating system of metalanguage, similar to the 
one of gaming simulation – endless:

Soigner soigner les sauriens du calcul et les
bipeds qui pourtant savant compter parler
compter parler soigner soigner parler compter
compter compter compter compter compter compter
soigner soigner soigner soigner soigner soigner
parler parler parler des sauriens du calcul
et parler [7].

Endless will lead us to what is eternal, eternal to 
what is time resistent or better, according to contem-
porary urban concepts, time resilient. And language 
we use to communicate as well as the language 
we use for the design and research purposes is 
something that keeps the world of the project and 
reality going.

Lupus vulpem arguebat [8].

ENDNOTES

[1] Rizzi 2004.
[2] Ibidem, p. 47.
[3] A. Feldt, M. Rycus, Analytical methods [in:] H. C. Dan-
dekar, The Planner Use of Information, APA Planers Press, 
Washington 1988.
[4] R. D. Duke, Gaming: the future language, SAGE Publica-
tions, New York 1974.
[5] See: Wittgenstein, 1930.
[6] See, for example: Giacomo Devoto, Giancarlo Oli, Il 
dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 2002, 
entry: metalinguaggio.
[7] L’uomo sa parlare, contare e aver cura di loro [le mac-
chine], e loro sanno parlare, contare e aver cura dell’uomo. 

(...) in questo finale in cui la cosmogonia si dissolve nell’uni-
verso umano della parola, sembra già risuonare il rimbrotto 
che il papagallo Laverdure ripeterà a Zazie. “tu causes, tu 
causes, c’est tout ce que tu sais faire”. Italo Calvino, Piccola 
guida alla Piccola cosmogonia, (1978–81) in: Raymond 
Queneau, Piccola cosmogonia portatile translated in Italian 
by Sergio Solmi, Einaudi, Torino 1982.
[8] Lupus vulpem arguebat, vulpem lupus arguebat, argue-
bat lupus vulpem, lupus arguebat vulpem, vulpem arguebat 
lupus, arguebat vulpem lupus – in Latin, which is an inflective 
language, the meaning remains the same regardeless of 
word order. A. Duranti, Antropologia del linguaggio, Meltemi 
editore, Roma 2000.
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TRWANIE STRUKTURY

Jak to się dzieje, że z form architektury niezauważalnej powstaje nowa jakość, która w wielu przypadkach 
jest wartością trwałą, wartą zachowania? Historyczne, powtarzalne kwartały zabudowy tworzą za każdym ra-
zem inną całość. Współczesne dzielnice i zespoły kontynuują ten model. Towarzyszą mu jednak różne, nowe 
formy zabudowy i detalu, które są efektem kreacji projektantów i realizują potrzebę zmienności. 

Słowa kluczowe: architektura, zabudowa mieszkaniowa, struktura urbanistyczna, detal

Temat konferencji wydaje się niezwykle obszerny, 
na co wskazuje mnogość tez, ale też niezwykle trudny, 
o czym również świadczy ich ilość i opisowa forma. 
Przemijanie i trwanie to pojęcia związane z upływem 
czasu, a już sama definicja czasu to duże wyzwanie 
dla filozofów i fizyków. Moją uwagę zwróciła teza nr 6, 
która mówi: Jest także trwanie architektury niezauwa-
żalnej, form bez wyrazistych cech, czasem dostrzegal-
nych jako materia zespołów miejskich wytyczająca ich 
przestrzeń. Ten akapit wydał się niezwykle interesu-
jący, ale jednocześnie sprzeciw wywołało określenie 
architektura niezauważalna. Po chwili namysłu uzna-
łam jednak, że nie jest to określenie pejoratywne, tak 
jak określenie forma słaba nie jest określeniem nega-
tywnym. Jeśli rzeczywiście określona struktura, którą 
tworzy architektura niezauważalna lub inaczej mówiąc 
formy słabe, staje się wartością zauważalną i wartą 
zachowania, to warto może zastanowić się, jak to się 
dzieje, że z form, które pojedynczo są mało ważne, 
czasami nawet niewarte nazwania ich architekturą, 
powstaje nowa jakość, która w wielu przypadkach 
jest właśnie tą wartością trwałą, wartą zachowania, 
podziwianą i naśladowaną. 

Rozwijając temat, spójrzmy na klasyczną strukturę 
miasta, zbudowaną z kwartałów zabudowy współtwo-

rzących przestrzenie publiczne. Pomimo powtarzalno-
ści parametrów i kształtów, z tych prostych elemen-
tów, które zbudowane są z kolei z modułów kamienic, 
otrzymujemy za każdym razem inną, niezapomnianą 
całość. Pierwszym skojarzeniem jest oczywiście struk-
tura Starego Miasta w Krakowie, Wrocławiu, Stras-
burgu czy w Sztokholmie. Pomimo oczywistych war-
tości części składowych, którymi są budynki tworzące 
pierzeje, zazwyczaj chłoniemy harmonię struktury, jej 
koloryt i atmosferę. Być może mniejsze lub większe 
zmiany, jakie mogłyby z czasem nastąpić w archi-
tekturze poszczególnych budynków, nie wpłynę-
łyby w decydujący sposób na naszą ocenę wartości 
zespołu, od którego oczekujemy trwania, jako świa-
dectwa umiejętności kształtowania przestrzeni za 
pomocą architektury niezauważalnej. 

Idąc dalej tym tropem, możemy sięgnąć do 
obszarów nie tak uwarunkowanych historycznie 
i przyjrzeć się jak forma kwartału miejskiego zbu-
dowanego z form słabych znalazła zastosowanie 
we współczesnych obszarach mieszkaniowych. Jak 
mocno w świadomości człowieka przetrwała ta forma 
pomimo urbanistycznych eksperymentów moderni-
stów, świadczy jej powrót w pełnej chwale w idei zrów-
noważonego środowiska mieszkaniowego. Koncepcja 
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propagowana przez Richarda Rogersa jako najwła-
ściwszy sposób kształtowania obszarów mieszkanio-
wych oparta jest na tej formie. Podobną, z drobną 
modyfikacją, zastosował Ralph Erskine w Millen-
nium Village w osiedlu-symbolu przełomu XX. i XXI. 
wieku. I w końcu podobną, z pewnymi deforma-
cjami mającymi nawiązywać do struktur historycz-
nych, spotykamy w kolejnym ważnym przykładzie 
struktury mieszkaniowej, tym razem XXI. wieku dziel-
nicy mieszkaniowej Bo01 w Malmö. Nie można tutaj 
pominąć szeregu projektów i realizacji powstających 
w duchu Nowego Urbanizmu, którego reprezentant 
Leon Krier właściwie kopiuje historyczne układy urba-
nistyczne, traktując je jako wzorzec przydatny w XXI. 
wieku. Jest coś niezwykłego w tym stanie trwania 
form urbanistycznych pomimo wyraźnych gwałtow-
nych zmian tempa życia, mnogości zdarzeń i poja-
wiania się nowych pojedynczych form, wciąż jednak 
na znanym tle układu urbanistycznego. Właśnie to tło 
pozwala zaistnieć celebrytom architektury, przydaje 
im blasku i spokojnie czeka na wypalenie się ekspe-
rymentu, na jego przeminięcie. Można powiedzieć, 
personifikując strukturę urbanistyczną miasta, że jest 
mądra mądrością wielowiekowego doświadczenia. 

Jak w większości przypadków, kiedy sięgamy do 
tradycji i tutaj możemy powiedzieć, iż już starożytni 
Grecy i Rzymianie… Struktura obszarów mieszka-
niowych starożytnych miast oparta była na kwarta-
łach. Jak pisze Tadeusz Wróbel, kwartały w Milecie 
miały wymiary 51,60 × 29,90 m, a w Priene 47,20 × 
35,40 m. Średniowieczne kwartały Starego Krakowa 
nie różnią się zbytnio wielkością od nich. Nowe mia-
sta, takie jak chociażby Nowa Huta, również opero-
wały modułem kwartału, chociaż znacznie większe-
go, ze względu na wprowadzanie do ich wnętrza róż-
norodnych funkcji. Nie zmienia to faktu, że dla od-
biorcy z zewnątrz układ przestrzenny był nadal zro-
zumiały i przewidywalny, był dowodem na trwanie 
rozpoznawalnej struktury. 

Współczesne, budowane w duchu projektowa-
nia zrównoważonego dzielnice, zespoły, całe miasta 
nadal utrzymują ten sam model. Kwartały czasem są 
niepełne, zdeformowane, co przydaje kompozycji dy-
namiki, wprowadza czynnik zaskoczenia. Wciąż jed-
nak projektanci operują podobnym modułem urba-
nistycznym, bo sama istota ludzka wciąż jest modu-
łem podlegającym bardzo niewielkim zmianom. Nie-
wykluczone, że zmiany mentalne postępują szybciej 
niż fizyczne, ale to jednak możliwości poruszania się 
pieszego, coraz powszechniej uznawanej ponownie 
formy przemieszczania się w strukturach mieszkanio-
wych, decydują o trwaniu historycznie znanej i uzna-
nej struktury. 

Piąta teza sformułowana przez organizatorów na-
wiązuje do problemu znużenia językiem form. Może 
to być znużenie odbiorców, ale wydaje się, że po-
czątkiem nowego jest znużenie twórców. Jest rzeczą 
oczywistą, co wykazały badania, że architekci oce-
niając założenia architektoniczne czy urbanistycznie, 
przede wszystkim zwracają uwagę na formę i poszu-
kują w niej nowości. To reakcja zrozumiała. Ta sama, 
która przeprowadziła Pabla Picassa przez okresy błę-
kitny i różowy i doprowadziła do kubizmu, a Arnol-
da Schönberga do muzyki dodekafonicznej. Twórcy 
znudzeni powtarzaniem znanych form eksperymen-
tują. Czasem są to eksperymenty nieudane, czasem 
na dłużej zadomawiają się w świadomości, a czasem 
są początkiem prawdziwych rewolucji. Nie oznaczają 
jednak całkowitego zerwania z tradycyjną formą. Po-
wroty są aż nadto widoczne, zarówno w muzyce, jak 
i malarstwie, rzeźbie, a nade wszystko w architektu-
rze i urbanistyce, bo one najmocniej zależą nie tylko 
ode tego jak, w jakiej formie, ale też po co i dla kogo?

Można sobie jedynie zadać pytanie, czy młodzi 
ludzie, którzy wzrastają w świecie zmienności, ulot-
ności, oczekiwania atrakcji, szukają ich bezwarun-
kowo i we wszystkich przejawach otaczającej rzeczy-
wistości, czy też może również akceptują tradycyjne 
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Prawie identyczna struktura urbanistyczna historycznych obszarów 
Krakowa i nowej dzielnicy Bo01 w Malmo, a jednocześnie całkowicie inne 
formy budynków i detalu architektonicznego i urbanistycznego
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struktury. Interesujących wyników, w pewnym stop-
niu związanych z omawianym zagadnieniem, dostar-
czają badania fokusowe, przeprowadzone na gru-
pach młodych ludzi przez Stanisława Krzaklewskiego. 
Miały pokazać w jaki sposób osoby badane inter-
pretują pojęcie kameralny w odniesieniu do zespołu 
mieszkaniowego – pojęcie, mogłoby się wydawać, 
staromodne. Badania wykazały, że kameralność jest 
zjawiskiem postrzeganym, istotnym i pożądanym 
w obszarach mieszkaniowych i kojarzy się z zespo-
łem takich cech jak niewielka skala, układ zapewnia-
jący poczucie wspólnoty czy stosunkowo niewielka 
liczba mieszkańców. Są to cechy sprzyjające wybo-
rowi miejsca zamieszkania. Można więc powiedzieć, 

że młodzi ludzie akceptują tradycyjną strukturę 
wnętrz urbanistycznych, które mają wymienione 
cechy. Pozostaje pytanie, czy te nowe struktury są 
i będą tak samo piękne jak te historyczne, czy też na 
czym innym będzie się zasadzać ich piękno. Jak już 
zostało napisane, znane zespoły powstałe w oparciu 
o zasady projektowania zrównoważonego powtarzają 
znajomy układ. Zarówno te już przywołane, europej-
skie, Bed ZED, Bo01 czy Millennium Village, jak też 
inne, powstające w innych zgoła uwarunkowaniach 
jak saudyjski Masdar. Towarzyszą im jednak różne, 
nowe formy zabudowy i detalu, które zaspokajają 
chęć wprowadzania nowości, która wydaje się być 
ważna dla nowych poleń. 

BIBLIOGRAFIA

Krier L., Architektura – wybór czy przeznaczenie., Arkady, 
Warszawa 2001.
Krzaklewski S., Kameralność w wielorodzinnych zespołach 
mieszkaniowych., Praca doktorska wykonana na Wydziale

Architektury PK pod kierunkeim G. Schneider-Skalskiej, 
Kraków 2010.
Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska 
mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia.Monografia 307, Wy-
dawnictwo PK, Kraków 2004.



Grażyna Schneider-Skalska*

* Schneider-Skalska Grażyna, Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch., Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, 
Institute of Urban Design.

PERMANENCY OF STRUCTURE

How can forms of unnoticeable architecture turn into a new quality which is, in many cases, a durable va-
lue preserved for posterity? Historical, repeatable quarters of development create a different whole each 
time. Contemporary districts and complexes continue this model. However, it is accompanied by various, 
new forms of buildings and details which are the effects of the designers’ creation and realize the need 
of changeability.

Keywords: architecture, housing, urban structure, detail

The theme of the conference seems unusually 
vast, which is indicated by the multitude of its theses, 
but also unusually difficult which is also indicated 
by their number as well as descriptive form. Fleet-
ingness and durability are notions related to the 
flow of time, whereas the definition of time itself is 
a serious challenge for philosophers and physicists. 
Thesis no. 6 attracted my attention. It says, There 
is also the duration of unnoticed architecture, forms 
without any clear features, sometimes noticed only 
as the matter of urban complexes demarcating their 
space. This paragraph seemed especially interesting 
to me even though the term unnoticed architecture 
met my strong opposition. On second thoughts, 
however, I realized that it was not a pejorative no-
tion, just like a weak form is not a negative term. If 
a defined structure shaped by unnoticed architecture 
or, in other words, weak forms becomes a noticed 
value worth preserving, we ought to wonder how 
a new value, which is durable, admired and imitated 
in many cases, is created by forms that are rather 
unimportant individually and sometimes do not even 
deserve to be called architecture.

While developing this topic, let us have a look 
at the classical structure of a city built of quarters 
of buildings which co-create public spaces. Every 
time, in spite of the repeatability of their parameters 
and shapes, these simple elements composed of 
tenement modules produce a different, unforgettable 
whole. The first, obvious association is the structure 
of the Old Town in Kraków, Wrocław, Strasburg 
or Stockholm. Despite the obvious values of their 
components – buildings which form the frontages, 
we usually drink in the harmony of a structure, its 
colours and atmosphere. Perhaps smaller or bigger 
changes which could appear in the architecture of 
individual buildings would not have a decisive impact 
on our evaluation of the value of a complex which is 
expected to persist as a testimony to the ability to 
shape spaces with the help of unnoticed architecture.

Following this trope, we can get to areas which are 
not historically conditioned and see how the form of 
an urban quarter built of weak forms is applied in con-
temporary residential areas. Its glorious comeback in 
the idea of a sustainable housing environment proves 
how strongly it is fixed in man’s consciousness in 
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spite of modernists’ urban experiments. The concept 
propagated by Richard Rogers as the most suitable 
manner of shaping residential areas is based upon 
this form. A similar, slightly modified, way was used 
by Ralph Erskine in Millennium Village – a symbolic 
estate of the turn of the twentieth century. We encounter 
a similar manner, with certain deformations referring 
to historical structures, in an important example of the 
21st century housing structure – the Bo01 residential 
district in Malmö. We must not pass over a series of 
designs and implementations in the spirit of New Urban-
ism whose representative Leon Krier properly copies 
historical urban layouts treating them as a useful model 
for the twenty-first century. There is something special 
in this duration of urban forms in spite of evident violent 
changes in the pace of life, the multitude of events and 
the appearance of new individual forms but still against 
the well-known background of an urban layout. This 
background allows architectural celebrities to become 
popular, makes them shine and quietly waits for the de-
cline of an experiment. Personifying the urban structure 
of a city, we can say that its wisdom is the wisdom of 
long ages of experience.

Like in most cases when we reach for tradition, 
we might say that it all began in ancient Greece and 
Rome… The structure of the residential areas of an-
cient cities was based on squares. As Tadeusz Wró-
bel writes, the area of Miletus’ quarters was 51.60 × 
29.90 m, while in Priene: 47.20 × 35.40 m. The size 
of the medieval quarters in Old Kraków is quite similar. 
New cities, such as Nowa Huta, also used the module 
of a square even though it was much bigger consider-
ing the introduction of diverse functions to their interi-
ors. It does not change the fact that this spatial layout 
was still understandable and predictable for an outsider 
and proved the duration of a recognizable structure.

Contemporary districts, complexes and entire cit-
ies, constructed in the spirit of sustainable design, still 
maintain the same model. Sometimes their quarters 

are incomplete or deformed which adds dynamism 
to a composition and introduces the factor of sur-
prise. However, designers still use a similar urban 
module because a human being is still a virtually 
unchanged module. It is not out of the question 
that mental changes proceed faster than physical 
changes. Anyway, the possibilities of moving on foot, 
an increasingly popular form of motion in residential 
structures, determine the durability of a historically 
known and acknowledged structure.

The fifth thesis formulated by the organizers refers 
to the problem of fatigue caused by the language of 
forms. It may be the recipients’ fatigue but it seems 
that the true beginning of the new is the creators’ fa-
tigue. It is an obvious thing, as research proves, that 
architects evaluating architectural or urban layouts 
pay most attention to their form and look for novel-
ties. Such a reaction is understandable. It led Pablo 
Picasso through the blue and pink period to cubism 
or Arnold Schönberg to dodecaphonic music. Cre-
ators bored with repeating well-known forms carry 
out experiments. Some of them are unsuccessful, 
some stay in consciousness for a longer time, some 
become the seeds of genuine revolutions. However, 
they do not mean a total departure from the traditional 
form. Returns are plain to see in music, painting and 
sculpture, first of all in architecture and urbanism which 
are hooked on how and in what form as well as what 
for and for whom.

We can only ask ourselves if young people who 
grow up in the world of changeability, elusiveness and 
countless attractions search for them uncondition-
ally in all the symptoms of the surrounding reality or 
maybe they accept the traditional structures. Focus 
research carried out on some groups of young people 
by Stanisław Krzaklewski brought interesting results 
which are related to the discussed issue to a certain 
degree. This survey was expected to show how the 
participants interpret the term intimate with reference 
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The twin urban structures of historical parts of Krakow and the new Bo01 
district in Malmo in contrast to the different forms of buildings as well as 
architectural and urban details
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to a residential complex – an old-fashioned term as 
it might seem. The research proves that intimacy is 
a perceived, significant and desirable phenomenon 
in residential areas associated with such features as 
a small scale, a layout which secures the feeling of 
togetherness or a relatively small number of residents. 
These features are conductive to the choice of a place 
of residence. Thus, we can say that young people 
accept the traditional structure of urban interiors with 
the abovementioned features. A question remains if 
these new structures are and will be as beautiful as 

the historical ones or their beauty will be based on 
something else. As it has been already written, well-
known complexes based upon the principles of sus-
tainable development repeat a familiar layout – both 
the recalled European Bed ZED, Bo01 or Millennium 
Village and some other complexes constructed under 
different circumstances, such as the Saudi Masdar. 
However, they are accompanied by various new forms 
of buildings and details satisfying the willingness to 
introduce novelties which seem to be very important 
to young generations.
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OD KOLEBKI ARCHITEKTURY AŻ DO OBECNEGO  
ABSOLUTNEGO DESIGNU ALBO DOKĄD PROWADZI 
NAS TA PODRÓŻ...? QUO VADIS ARCHITEKTURO!

Opis trwalej/bezczasowej i zmieniającej się/czasowej architektury. Teraźniejszość musi przez przeszłość prze-
chodzić, aby trwałość uzyskać.

Słowa kluczowe: Trwanie i przemijanie jako filozoficzne aspekty czasu

W tworzeniu architektury czynnik czasu  ma 
istotne pragmatyczne znaczenie. Aczkolwiek poję-
cie czasu wyraża się lub jest traktowane zawsze 
subiektywnie. Natomiast bezczasowość w ocenie 
dobrej architektury była długo decydująca, a dłu-
gotrwałość była w kulturowo-historycznym uzna-
niu równorzędnie określana. Jednak pewna jakość 
była dopiero wtedy uznawana, gdy rozwijała/rozwi-
nęła się w czasie/z czasem. 

Trwałość i przemijanie to dwa filozoficzne aspek-
ty czasu. Spróbujmy trwałość i przemijanie meta-
fizycznie krotko opisać/określić. Aspekt czasu jest 
w metafizyce negatywnie wyrażany jako powstawa-
nie i przemijanie, a więc jako nietrwałość/znikomość. 
U Platona, prawdziwą trwałość, która posiada zawsze 
duchową zasadę, dostrzegamy jako powstawanie 
i przemijanie. Według Św. Augustyna – czas jest prze-
dłużeniem ludzkiego ducha, który przypomina prze-
szłość, dostrzega teraźniejszość i oczekuje przyszło-
ści. H. Bergson uważa, że wolna działalność oznacza 
się w trwałości, przenoszeniu/wracaniu do dawnych 
czasów. Z tego krótkiego opisu uzyskujemy tezę, że 
teraźniejszość musi przechodzić przez przeszłość, 

aby uzyskać trwałość!  Zanalizujmy przemijanie  = 
przypomnieć, krótka trwałość, szybko przechodzić, 
pożegnać, bańka mydlana, metafora, moment. Prze-
mijanie występuje jako momentalny program czaso-
wości, który pozostaje tylko w przypomnieniu i staje 
sie bez wartości/zdarzenia. 

Nasz świat, w którym żyjemy zmienia sie coraz 
szybciej. To prowadzi, jak zauważamy dzisiaj, do jar-
markowego, bałaganu powstających budynków. Coś 
podobnego zauważyliśmy również u schyłku XIX wie-
ku. Dopiero po osiągnięciu jego szczytu, zauważamy 
nowy ruch przeciwny, który radykalnie usiłował się na 
nowo rozwinąć. Uwzględniał on nowe ekonomiczne, 
etniczne i estetyczne zasady prostego wyrazu, któ-
re w swoich poczynaniach potem zastosował. To był 
początek modernizmu, który szczególnie rozwinął sie 
w latach 20. XX wieku i uzyskał swój szczyt w tzw. 
Nowej Rzeczywistości (Neue Sachlichkeit). Dzisiaj, 
szczególnie na przełomie naszego czasu, zauważa-
my coś podobnego (V. M. Lampugnani). Dzisiaj mówi 
się o kryzysie i nie tylko ekonomiczno-finansowym, 
ale również o kryzysie w architekturze. Kryzys jest 
wtedy, gdy przeszłość umiera/znika i coś nowego 
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jeszcze się nie urodziło. Ale ja myślę, że architektura, 
ta bezczasowa, która kształci jeszcze nasze otocze-
nie, sprzeciwiała się temu, ona przetrwała. To spoty-
kamy od początku naszej architektury. 

Studiując historię architektury, która pozostawiła 
nam jednakowe struktury znajdujemy i zauważamy 
pierwotne formy/archetypy. Spójrzmy na początki: 
schroniska ludzkości, potem na stworzone wolumina, 
a więc – architekturę, która do dzisiaj przetrwała. Histo-
ria architektury uchwyciła to razem w odpowiednie 
charakterystyczne cechy zwane tez stylami? Jak np. 
architektura: romańska, gotyku, renesansu, baroku, 
klasycyzmu, modernizmu itd. Są to konstrukty datu-
jące poszczególne dzieła architektury, które przetrwały 
do dzisiaj. W architekturze istnieją pewne podstawowe 
struktury. Prof. O. M. Ungers, u którego studiowałem, 
zauważa 3 typy w nich, np. w Parthenonie i w Pante-
onie albo w pierwszych poczynaniach tworzenia archi-
tektury, jak np w namiocie i w jaskini, potem jako pod-
stawowy element bierze pod uwagę – monolit. Uważa, 
że tak się wszystko zaczęło i w tym jest opisana cala 
architektura (O. M. Ungers). Trwałość to kulturowy 
i fizyczny sens. Spotyka się ją w prezentacji naszych 
istniejących budynkach naszych miast jak i krajobrazu, 
która przeciwstawiała się rożnym zmianom i wzrostowi 
niepewności naszych wartości duchowych (V. M. Lam-
pugnani). Ona chroniła się od periodycznie występują-
cych przemian i różnym smakom, jak i mody. Trwała 
architektura odzwierciedla stałość, prostotę i spokój. 
Trwała architektura ma swój niezależny i samodzielny
język/wyraz. Jest ona suwerenna od czasu, od przy-
padkowych socjalnych wydarzeń, od politycznych 
systemów. Naturalnie, ona poddawała się czasem 
modyfikacjom jak i politycznym nadużyciom lub była 
odpowiednio interpretowana, ale ona nie służyła i nie 
służy jej! Architektura jest architekturą, a wszystko inne 
jest wszystkim innym! (O. M. Ungers). Ungers uważa, 
że architektura zna dwa podstawowe typy: dom i arkę 
przymierza (relikwiarz). Ten pierwszy typ symbolizuje 

niezmienność, stałość. Dom jest trwały i z miejscem 
związany, w którym stoi. Ten inny/drugi typ arka, jest 
ruchoma/przewożona, ma cos czasowego i zmien-
nego w sobie. Arka zmienia często swoje miejsce i nie 
ma stałego punktu postoju. Nie potrzebuje ona swo-
jego fundamentu, ponieważ nie jest trwała. W domu/
budynku odzwierciedla się trwałość, w arce przemija-
nie. Dom jest zbudowany z kamienia. Arka z drewna 
akacjowego. Dom/budynek z kamienia jest jaskinią 
i osłoną. Arka/relikwiarz jest „namiotem“ i prowizo-
rycznością. Osłona/okrycie, ściana, kamień są cieple 
i pasywne. Namiot, szkielet są zimne i aktywne. Kamie-
nie są żyjącymi materiałami. Oddychają one w atmos-
ferze i z porami roku, chłodzą w lecie a zima grzeją. 
Natomiast szkielet z prętów i szkła jest martwy, bez 
własności i zimny.

Kamienie sugerują ciepło. Szkielet stalowy jest 
zimnym metalem. Budynki z kamienia mają poważ-
ną piękność. Szkielet ze szkła błyszczy, ale po-
siada zimny połysk. Budynki z kamienia posiada-
ją charakter i osobowość. Budynki szkieletowe są 
anonimowe. W budynkach z kamieni jest powłoka 
i konstrukcja homogeniczna forma. W budynkach 
szkieletowych jest konstrukcja od powłoki/fasady 
oddzielnymi częściami budowli. Już w Biblii zauwa-
żamy proroctwo Mateusza (K24 V2) ... Nie pozo-
stanie tutaj żaden kamień na innym, który nie został 
skruszony. A więc nie pozostaną już żadne kamie-
nie jako świadkowie epoki nowoczesnej architektu-
ry, która nie pozostawi więcej żadnego znaczenia 
dla nowej kultury budowania (Baukunst), ponieważ 
te nowe budynki nie są zrobione z kamienia, tylko 
z płyt i szkła. Kamienie nie będą już więcej opo-
wiadały o historii, oprócz tego nie będą juz więcej  
dawały impulsów posiadały więcej mądrości/zna-
czenia. O. M. Ungers uważa, że architektura jest 
trwała i nie jest przemijająca, że nie jest ona co-
dzienna, lecz stoi dla wieczności i nie jest rzemio-
słem, lecz wyższą sztuką!
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Czy od pewnego czasu można zauważyć jakiś 
nowy początek? Od wielu lat są budynki na nowo 
używane, doznają nowego użytkowania. Przy wielu 
tych budynkach, u których użytkowanie się ulotniło, 
podczas gdy ich materialna powłoka pozostała, stały 
się ze względu na nowe użytkowanie problematycz-
ne a wiec musiały być zburzone/usunięte. Tę prakty-
kę budowania nowych budynków dla nowej funkcji/
nowego sposobu użytkowania, obserwujemy szcze-
gólnie od lat 50. ubiegłego wieku. Ta nowa prakty-
ka do nowego użytkowania: nowe budynki konstru-
ować i po zakończeniu ich użytkowania te budyn-
ki usuwać/zburzyć, pokazuje nam cos niestałego, 
można mówić o tzw. czasowej architekturze, o prze-
mijaniu w architekturze. Ich egzystencja jest niesta-
ła. Można też ją określić jako mobilną architekturę, 
a więc założenia/trwania na odpowiedni czas. Moż-
na je demontować i gdzie indziej znowu sytuować, 
tak jak np. Infobox w Berlinie, Pawilony na Targach 
Expo itp. Czasem mówi się o kontenerach/pojemni-
kach. Symbolizują one nasz obecny czas. Odzwier-
ciedlają one radykalną wydajność i osieciowanie/połą-
czenia globalnej ekonomii. Oczywiście te tzw. skrzyn-
ki/pudla są lokalizowane jako wolno stojące obiekty. 

Są czasem ładne/mają ładny design, przedstawia-
ją ostatecznie swoją identyczność jako produkt ma-
sowy. Z pewnością można je też w odpowiedni spo-
sób kształtować/układać i wtedy też osiągają one ja-
kiś architektoniczny wyraz. Ale czy to jest architektu-
ra? Nie, one reprezentują brutalność naszego szyb-
ko przebiegającego życia i wyraz globalnego rynku 
ekonomicznego!

Ma się wrażenie, ze żyjemy w czasie kompletne-
go terroru designu. 

Ten ponoć tzw. dobry smak spotyka się wszę-
dzie. Ta mania/urojenie designu naszych dni koja-
rzy się i wynika z niej, że rzeczy i ich miejsca tracą 
znaczenie i funkcje, aby się w tzw. formie ratować. 
A więc funkcja zastąpi fikcję przez historię, która wy-
raża pewny styl życia albo po prostu sugeruje ten 
nowy styl życia. Design jest i staje się nowym opium 
dla ludu. Pod koniec pozwolę sobie zapytać: dokąd 
prowadzi nas ta podroż nowego projektowania i tej 
ponoć nowej architektury? Niezależnie od tego, czy 
ulice, miasta i nasze myśli: w dzisiejszych czasach 
jest wszystko absolutnie design. Można powiedzieć, 
że przy całkowitej i powierzchownej radości, zapo-
mina się sedno sprawy!
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FROM THE CRADLE OF ARCHITECTURE  
TO THE CONTEMPORARY DESIGN OR WHERE DOES  
THIS JOURNEY LEAD US? QUO VADIS ARCHITECTURE!

Description of permanent/unlimited and changing/temporary architecture. The present must go through the 
past in order to get permanent state.

Keywords: duration and transitoriness as philosophical aspect of time

In the creation of architecture, the factor of time 
is of high pragmatic importance even though this 
notion is always expressed and treated subjectively. 
In the evaluation of good architecture, timelessness 
was decisive for a long time, while durability was 
equally valued in cultural and historical recognition. 
However, a certain quality was not acknowledged 
until it developed in time.

Durability and fleetingness – two philosophical 
aspects of time. Let us describe them briefly from 
the metaphysical point of view. In metaphysics, the 
aspect of time is expressed negatively as forming 
and passing, i.e. as impermanence and minuteness. 
According to Plato, we perceive genuine durability, 
which always includes a spiritual principle, as form-
ing and passing. In St Augustine’s opinion, time is an 
extension of the human spirit which recalls the past, 
perceives the present and awaits the future. Henri 
Bergson thinks that free activity is marked in dura-
bility as something transferred to the old days. This 
short description establishes a thesis that the present 
must traverse the past in order to attain durability! Let 
us analyze fleetingness as recollection, transience, 
farewell, a “soap bubble”, a metaphor, a moment. 

Fleetingness appears as a temporary event which 
only remains in recollections and becomes valueless.

The world we live in changes faster and faster. 
Today, as we can notice, it leads to the trashy disorder 
of rising buildings. Something similar could be seen 
at the end of the 19th century. Then a new opposite 
movement sprang up which tried to develop radically. 
It took new economic, ethical and esthetical principles 
of simple expression into consideration and applied 
them in its activities. It was the beginning of modern-
ism which developed intensively in the 1920s and 
reached its peak in the so-called new reality (Neue 
Sachlichkeit). Can we notice anything like that at the 
dawn of a new millennium? (V. M. Lampugnani) There 
is a lot of talk about an economic and financial crisis 
as well as a crisis in architecture. A crisis happens 
when the past dies but nothing new is born. In my 
opinion, timeless architecture, which still shapes our 
surroundings, persists.

Studying the history of architecture with some 
uniform structures, we can find primal forms and ar-
chetypes. Let us have a look at the very beginnings: 
human shelters and volumes – architecture which 
persists up to this day. The history of architecture 
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distinguishes its characteristic features or styles: 
Romanesque, Gothic, Renaissance, baroque, clas-
sicism, modernism etc. They are constructs dat-
ing individual works of architecture which survive 
till now. Architecture includes certain elementary 
structures. My university teacher Prof. O. M. Ungers 
distinguishes three types of them: the Parthenon 
the Pantheon etc.; the first stages of the creation of 
architecture, e.g. a tent or a cave; a monolith as the 
basic element. He thinks that it all began like that 
and they all describe architecture (O. M. Ungers). 
We encounter durability as a cultural and physical 
quality in the presentation of the existing buildings 
in our cities and landscapes where it opposed vari-
ous changes and the increasing uncertainty of our 
spiritual values. (V. M. Lampugnani) It protected itself 
from periodically appearing transformations as well 
as various tastes and fashions. Durable architecture 
has got its independent language and expression – 
it is independent of time, of random social events, 
of political systems… Obviously, it was sometimes 
modified, politically abused or interpreted but it has 
never served anything!

Architecture is architecture, whereas everything 
else is everything else! (O. M. Ungers).

Ungers thinks that architecture knows two basic 
types: a house and an ark of the covenant (a fere-
tory). The former symbolizes invariability and stabil-
ity. A house is durable and related to the place where 
it stands. The latter is portable, it includes something 
temporal and changeable. An ark often changes 
places and has not got a permanent stopping space. 
It does not need any foundations because it is im-
permanent. A house (a building) reflects durability, 
while an ark is a reflection of fleetingness. A house is 
built of stone; an ark is constructed of acacia wood. 
A house (a building) of stone is a cave and a shelter; 
an ark (a feretory) is a provisional “tent”. A shelter, 
a wall and a stone are warm and passive; a tent and 

a framework are cold and active. Stones are living 
materials – they breathe in the atmosphere and with 
the four seasons, they chill in the summertime and 
warm up in the wintertime; a framework of bars is 
dead, featureless and cold. Stones suggest warmth; 
a steel framework is a cold metal. Stone buildings 
are respectably beautiful; a glass framework glitters 
coldly. Stone buildings have got character and per-
sonality; framework buildings are anonymous. The 
construction of stone buildings includes a lining and 
a homogenous form; the construction of framework 
buildings is separated from the lining and the façade. 
Reading the Bible, we pay attention to Saint Mat-
thew’s prophecy (K24 V2): “Not a stone will be left 
standing.” Thus, “…no stones will be left standing 
as witnesses of the epoch of modern architecture 
which will remain insignificant for the new culture of 
construction” (Baukunst) because new buildings are 
not made of stone anymore but of slabs and glass. 
Stone will not tell any stories, give any impulses, 
preserve wisdom or meanings. In O.M. Ungers’s 
opinion, architecture is durable and permanent, it 
is not everyday but eternal, it is not craftsmanship 
but higher art!

For some time, we have been able to observe 
a new beginning. Buildings have been reused for 
years. Many of them, with their preserved material 
cover, became problematic so they had to be de-
molished. We have been observing the practice of 
constructing buildings for a new function or man-
ner of exploitation since the 1950s. This practice 
of raising new buildings for a new use and then 
demolishing them shows us something unstable 
– we can talk about so-called temporary architec-
ture, about fleetingness in architecture. Its use is 
limited, whereas its existence is unstable. It can be 
also defined as mobile architecture which lasts for 
a proper time. It can be dismantled and situated in 
a different place (Infobox in Berlin, Expo pavilions 
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etc.). Sometimes we talk of containers which 
symbolize our times, reflect radical efficiency and 
the networks and connections of global economy. 
Obviously, these boxes are located as freestanding 
objects. Sometimes they are nicely designed and 
present their identity as a mass product. Certainly, 
they can be shaped and arranged in a suitable 
manner – then they attain an architectural expres-
sion. Is it genuine architecture? No, it isn’t. They 
represent the brutality of our fast life as well as the 
global economic market!

We have the impression that we are living in a time 
of the total terror of design.

This allegedly good taste can be seen everywhere. 
As a result of this mania or delusion of contemporary 
design, things and their places lose their significance 
and functions in order to be saved in the form. So… 
function will replace fiction in history which expresses 
a certain lifestyle or simply suggests it. Design is 
becoming new opium for the masses. Finally, I will 
take the liberty to ask: where does this journey of new 
design and apparently new architecture lead us? No 
matter what we mean: streets, cities et cetera – they 
are all carefully designed. We regard them as attrac-
tive but superficial contentment can make us blind 
to the crux of the matter!
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SMUTEK ODCHODZENIA ARCHITEKTURY

W centrach polskich miast masowo wyburzane są wartościowe obiekty modernistyczne czasów Peerelu. Zja-
wisko ma wszelkie cechy wandalizmu. Artykuł rozważa przyczyny tej sytuacji i omawia występujące mecha-
nizmy. Powody destrukcji dostrzega w stworzonych relacjach ekonomicznych i przemianie społeczeństwa, 
która dokonała się w ostatnich dwudziestu latach.

Słowa kluczowe: wandalizm, architektura czasów PRL, odchodzenie architektury

Nikt nie zna dróg do potomności,
Jedno – po samodzielnych bojach;

Wszakże w świątyni jej nie gości
W tych, które on wybrał pokojach.

Cyprian Kamil Norwid, Laur dojrzały. [1]

Sytuacja wartościowej architektury minionego 
okresu w Polsce jest dramatyczna. Szczególnie los 
budynków użyteczności publicznej wzniesionych 
w okresie powojennym, w czasach tzw. Peerelu, na-
pawa głębokim smutkiem. Choroba zapoczątkowa-
na w Warszawie spektakularnymi wyburzeniami pięk-
nych, monumentalnych budynków kina Moskwa przy 
Puławskiej, czy Supersamu przy pobliskim placu Unii 
Lubelskiej, nabrała cech epidemii i dotarła do stoli-
cy Śląska. W Katowicach straciliśmy nie tylko dwo-
rzec, znakomite dzieło spółki autorskiej Kłyszewski, 
Mokrzyński, Wierzbicki, halę sportową Baildon, Ośro-
dek Turystyczny Buszki i Franty w Wojewódzkim Par-
ku Kultury i Wypoczynku, przy okazji budowy tunelu 
pod Rondem unicestwiono jego podziemne wnętrze 
projektu Lipowczana. Rozebrano też Pałac Ślubów 
Króla przy Korfantego. Planuje się wyburzenie kolej-
nych budynków tzw. „nowego” centrum miasta m.in. 
biurowiec DOKP przy Rondzie im. Jerzego Ziętka au-

torstwa Gottfrieda. Skazana na unicestwienie jest też 
unikalna Hala Targowa Stefana Bryły... 

Nie ma już większości obiektów, które pod koniec 
lat sześćdziesiątych, jako uczeń ostatnich klas war-
szawskiej szkoły podstawowej im. Stanisława Staszi-
ca, oglądałem w Katowicach podczas szkolnej wy-
cieczki poświęconej polskiej architekturze współcze-
snej. Chodzą słuchy, że z budynków użyteczności 
publicznej w tych czasach wzniesionych w centrum 
Katowic szansę na pozostanie ma jedynie Spodek 
i dom towarowy Zenit.

Rodzą się smutne pytania: z czym mamy do czy-
nienia? Co znaczy ten holokaust modernistycznej 
architektury PRL? Czy zjawisko to jest po prostu 
zbiorem aktów wandalizmu? Jeśli tak, to jak to jest 
możliwe w XXI wieku, w mieście, które o mało co nie 
zostało kolejną kulturalną stolicą Europy? 

Hannah Arendt twierdzi, że zainteresowanie 
twórcą ma sens o tyle o ile jest on autentycznym 
architektem, twórcą przedmiotów, które cywilizacja 
zostawia po sobie jako kwintesencję i świadectwo 
ducha, który ją ożywił. Zwróćmy uwagę, że w Kato-
wicach zniszczeniu ulegają wyłącznie obiekty uży-
teczności publicznej, pomyślane jako monumen-
talne. Mieszkaniowa architektura tamtych czasów, 
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wznoszona pod znacznie silniejszą presją ograni-
czeń prawnych i technologicznych, często niezmier-
nie prymitywnie, z różnych powodów pozostaje nie-
naruszona (bo jaki właściciel mieszkania pozwoliłby 
zniszczyć swoją własność, która może mu służyć 
jeszcze wiele lat). 

Wszystkie niszczone budynki mają wspólne grze-
chy – publicznego właściciela, doskonałą, central-
ną lokalizację i zdefiniowaną sytuację własnościową.

Smutek związany z rozstaniem z czymś co od-
chodzi na zawsze jest zwykłym ludzkim doświad-
czeniem. Doświadczeniem, które dramatycznie do-
tyka odchodzące pokolenie i prawie nieuświadamia-
nym przez współczesne. Marian Skałkowski, znany 
śląski architekt, reprezentant pokolenia aktywnego 
w latach sześćdziesiątych – osiemdziesiątych ubie-
głego stulecia, parę lat temu proszony o zorganizo-
wanie wystawy swojej twórczości stwierdził, że już 
nie jest w stanie jej zaprezentować ani udokumento-
wać, bo większości obiektów po prostu już nie ma. 

Wydaje się, że mamy tu do czynienia ze sprawą 
poważną, która zawiera kluczowe informacje na te-
mat społeczeństwa, które dzisiaj tworzymy, jego spo-
sobu myślenia o architekturze, a także o nas samych 
jako architektach mu służących. 

Rozważmy na początek zagadnienie wandalizmu. 
Europejska tradycja językowa związała z Wandalami 
pojęcie wandalizmu jako skłonności do bezmyślnego 
i bezcelowego niszczenia wszystkiego co wzbogaca 
ludzką kulturę. Pomocą może być wydana w Paryżu 
książka Louisa Réau Historia wandalizmu [2]. Dowia-
dujemy się z niej, że pojęcie to powstało we Francji 
w 1794 roku. Neologizm był wymyślony przez repu-
blikanina, deputowanego duchownego Ojca Grzego-
rza, jako określenie niszczenia dzieł sztuki i architek-
tury podczas rewolucji. Wyliczenie francuskich strat, 
spisanych w opasłym tomie, zaczyna się dokładnie 
od Wandali. Barbarzyńcy podczas swej wędrówki, 
w którą w V w. wyruszyli z terenów dzisiejszej Pol-

ski, zniszczyli dużą część architektury gallo-romań-
skiej, równocześnie rdzenni mieszkańcy rozebrali 
resztę na budowę umocnień obronnych… W zakoń-
czeniu dzieła, Michel Fleury i Guy-Michel Leproux, 
zwracają uwagę, że wandalizm odrodził się współ-
cześnie. Piszą, że obecnie jego przyczyną jest chęć 
zysku oraz inne interesy ekonomiczne. Ciążą one na 
losach dziedzictwa równie mocno jak naiwne dekla-
racje i wybory rewolucjonistów. Twierdzą, że rezulta-
tem tego jest rozmiar zniszczeń, których według nich 
nigdy w historii nie było tak dużo jak obecnie i niski 
poziom dzieł wznoszonych w zamian. Zastanawiają 
się, jak może istnieć tego rodzaju wandalizm w cza-
sach gdy całe dziedzictwo kultury we współczesnym 
państwie podlega nadzorowi publicznemu, ochro-
na jego jest przedmiotem konsensusu społecznego, 
a ono same przedmiotem nieustającego badania. 
Ich zdaniem wszystkiemu jest winny francuski apa-
rat ochrony dóbr kultury – jak sądzą, maszyna bez 
pilota, ślepa i impotentna, pogrążona w sprzeczno-
ściach i rozdarta we wszystkich kierunkach!

Odnosząc historię francuskiego wandalizmu 
do Polski można stwierdzić, że dzieje zjawiska są 
podobne. Oczywiście, w naszym kraju wszystko jest 
późniejsze. Za początek można uznać najazd Tata-
rów z 1241 roku, który spustoszył Małopolskę i Śląsk. 
Jednak dopiero najazdy szwedzkie XVII i XVIII wieku 
przyniosły architekturze polskich miast i wielkiej licz-
bie zamków i pałaców, totalne zniszczenia. Niektóre 
miasta przestały w ogóle istnieć, inne straciły niekiedy 
do 90% zabudowy [3]. Skala wandalizmu i rabunku 
była tak wielka, że jeszcze w XIX w. w niektórych pol-
skich miastach istniały ruiny powstałe w wyniku bar-
barzyńskich działań Szwedów, nie mówiąc o zam-
kach, gdzie zniszczenia okazały się w większości 
przypadków trwałe. I wojna światowa, podobnie jak 
we Francji, spowodowała zniszczenia terenów obję-
tych działaniami wojennymi. Społeczeństwo po odzy-
skaniu niepodległości m.in. na obiektach architektury 
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odreagowywało nienawiść do zaborców. Druga wojna 
światowa była europejskim szczytem wandalizmu 
i bestialstwa. Zniszczenia były katastrofalne, stano-
wiły ponad 50% substancji 177 historycznych miast 
[4]. Szczególnie dotkliwe straty poniosły polskie duże 
miasta, a nade wszystko Stolica.

Katowice nie znały tych doświadczeń. Właści-
wie nigdy wandalizm tu nie zawitał. Kolejne prze-
miany polityczne intensywnie rozwijającego się od 
XIX wieku miasta oznaczały podejmowanie budowy 
centrum na kolejnych, wciąż nowych lokalizacjach 
co dało efekt czytelności nawarstwienia obszaro-
wego architektury poszczególnych okresów historii. 
Wyjątkiem były plany towarzysza Grudnia brutalnej 
interwencji w urbanistykę i architekturę Giszowca, 
zrealizowane na szczęście częściowo wobec zdecy-
dowanego oporu społecznego, w którym aktywną rolę 
odegrało lokalne środowisko architektów. Po 1990 
pojawiły się zjawiska i zaczęły działać siły o których 
czytaliśmy w dziele Louisa Réau – chęć zysku na 
powstałym rynku dopuszczającym brutalne realizo-
wanie interesów ekonomicznych. Powoli rozpoczęło 
się znikanie istniejącej architektury. Trzeba zastrzec, 
że upatrywanie winnych wandalizmów w służbach 
konserwatorskich (wzorem Michela Fleury i Guy-Mi-
chela Leproux) byłoby naiwnością. Tak moglibyśmy 
myśleć żyjąc w państwie policyjnym.

Za niszczeniem architektury naszych ojców nie 
stoi żaden Haussman, który musiał posłużyć się de-
strukcją jako koniecznym antidotum dla chorego mia-
sta. W Katowicach wręcz przeciwnie, widzimy, że jest 
kryzys, w mieście nowe biurowce stoją puste nie mo-
gąc znaleźć kupców ani lokatorów. Place powstałe po 
wyburzeniach są niezabudowane i co najwyżej utwar-
dzone żwirem. Wandalizm służy działaniom spekula-
cyjnym na rynku nieruchomości. Jest zwykłym mar-
notrawstwem niewyeksploatowanych budynków, któ-
re nadal posiadają materialną zdolność istnienia. Kto 
dał wszystkim tym, którzy decydują o destrukcji pra-

wo działania dewastującego duży fragment majątku 
miasta, niszczącego ślady przeszłości i wartości kul-
tury? Zastanawia też brak oporu społecznego miesz-
kańców, którzy zdają się nie zauważać tego co ma 
miejsce. Może przyczyna tkwi w braku akceptacji dla 
modernizmu tamtych czasów?

Architekci, twórcy tych dzieł, byli uczniami i wy-
znawcami wielkich twórców ruchu modernistyczne-
go, którzy kiedyś zbuntowali się przeciw elitom, chcie-
li służyć całemu społeczeństwu. Cały dalszy rozwój 
architektury nowoczesnej miał się z owym buntem 
wiązać. Idealizowane również przez katowickich mo-
dernistów społeczeństwo przemieniło się w dzisiej-
sze społeczeństwo konsumpcyjne. Główną różnicą 
pomiędzy społeczeństwem a społeczeństwem kon-
sumpcyjnym w traktowaniu architektury jest to, że eli-
ty społeczeństwa pożądały kultury architektonicznej, 
podnosząc bądź obniżając jej wytwory do poziomu 
towarów społecznych, używały i nadużywały ich do 
swoich egoistycznych celów – ale ich nie konsumo-
wały. Architektura ta, nawet w zniekształconej postaci, 
trwała i zachowywała pewien obiektywny charakter, 
zamieniała się w ruiny i sterty gruzów, ale nie znikała. 

Natomiast społeczeństwo konsumentów nie pra-
gnie kultury, lecz rozrywki i pokarmu [5]. Hannach 
Arendt zauważa, że towary ofiarowane przez prze-
mysł rozrywkowy są przez to społeczeństwo konsu-
mowane dosłownie, tak jak wszelkie inne dobra spo-
żywcze. Architektura nie może być traktowana jak 
zwykły towar. Według tradycyjnego wzorca, nie jest 
wartością istniejącą jedynie ze względu na swą uży-
teczność i wymienialność. 

Dawniej architektura trwała pokoleniami. Dzisiaj, 
zamiast realizować obowiązek remontowy, poprzez 
rozbiórkę konsumuje się ją w parę tygodni. 

Architektura przynależy na stałe do świata posia-
da swoją godność, którą mierzy się jej zdolnością 
stawienia czoła procesowi życiowemu. Witruwiusz, 
Alberti i nawet Laugier zakładali, że zużyte budynki 
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będą remontowane lub przekształcane zgodnie z ak-
tualnymi potrzebami, a całkowicie zniszczone – za-
stępowane przez nowe obiekty. Dopiero XIX wieczny 
romantyzm, wprowadził restaurację budynków jako 
poważny obowiązek rozwiniętych społeczeństw [6].

Ciekawe, że gracze rynkowi o tym doskonale wie-
dzą. Można to prześledzić na przykładzie katowickiego 
dworca. Pozbawiony on został najpierw bieżącej kon-
serwacji i remontów. Nie usuwano przecieków wody, 
przez lata utrzymywano niesprawność wszelkich urzą-
dzeń mechanicznych, schodów ruchomych itp. Brud-
ny budynek uczyniono miejscem zamieszkania ludzi 
bezdomnych, narkomanów i żebraków. W sposób 
chaotyczny wydzierżawiono większość powierzchni 
publicznych prymitywnemu handlowi i usługom. Wy-
nikiem było świadome odebranie architekturze dwor-
ca cech atrakcyjnego towaru, co podkreślał kontrast 
z przestrzeniami publicznymi w mieście, których po-
ziom stałe wzrastał. Obecnie podobne zabiegi są pro-
wadzone w biurowcu J. Gotfrieda przy Rondzie. 

Jednakże bezpośrednim sprawcą zagrożeń nie 
jest społeczeństwo ani też przemysł rozrywkowy, który 
odpowiada na jego potrzeby. Przeciwnie, społeczeń-
stwo, jako że nie pożąda kultury, lecz jedynie rozryw-
ki tworzy wspomniany klimat obojętności. Groźni są 
deweloperzy i spekulanci nakierowani na uzyskiwa-
nie korzyści materialnych i współpracujący z nimi, na 
ogół utalentowani (niedouczeni, cyniczni?) architekci, 
bezwzględnie dążący do urzeczywistnienia własnych 
ambicji, które w tym pełnym kompromisów układzie, 
w ich przekonaniu, szybko mogą być zrealizowane. 

Jeśli chodzi o twórczość architektoniczną to na 
ogół nie sprawia architektom większych trudności 
oparcie się niewybrednym pokusom masowej kul-
tury. Znacznie trudniej jest poradzić sobie ze zrozu-
mieniem, że apetyty społeczeństwa masowego są 
ogromne. Za sprawą przyspieszanej przez dewelo-
perów konsumpcji architektura znika, a w jej miejsce 
trzeba dostarczać coraz nowych towarów, które da-

dzą się w ciągu paru lat skonsumować i zastąpić no-
wymi (przykładem supermarkety), gdy tymczasem ar-
chitektura jest uformowaniem przestrzeni należącym 
do sfery świata będącej czym innym niż sfera życia.

Hannah Arend pisze, że dany przedmiot należy 
do kultury, o ile potrafi przetrwać w czasie [7]. Trwa-
łość jest dokładnym przeciwieństwem użytkowości, 
która sprawia, że budynek stale, po odrobinie znika 
ze świata zjawisk na skutek tego, że jest użytkowa-
ny i podlega zużyciu. 

Przypomnijmy, co mówił John Ruskin w Sied-
miu lampach architektury: Możemy bez architektury 
żyć, odprawiać praktyki religijne, ale nie jesteśmy 
w stanie bez niej pamiętać. Jak zimna jest wszelka 
historia, jak pozbawione życia wszelkie wyobrażenia, 
w porównaniu do tego co współcześnie narody piszą 
i niezmienne marmury niosą! Bez jak wielu stron nie-
pewnych dokumentów często obywamy się dzięki 
kilku kamieniom leżącym jeden na drugim! Ambicja 
budowniczych antycznej wieży Babel była ukierun-
kowana właściwie, na tym świecie są jedynie dwaj 
poważni pogromcy ludzkiego zapominania, Poezja 
i Architektura. Druga w pewien sposób zawiera się 
w tej pierwszej i w rzeczywistości jest mocniejsza: 
dobrze jest wiedzieć, nie tylko to co człowiek myślał 
i czuł, ale i co jego ręce ręce dotykały, jak ich siła się 
formowała, na co patrzyły jego oczy, przez wszystkie 
dni jego życia [8] Ale cóż, Ruskin u nas jest prak-
tycznie nieznany. I tu również widzimy jedną z przy-
czyn tego wandalizmu i społecznej zgody na jego 
skutki. Zważmy, że Siedem lamp architektury, które 
w teorii architektury zmieniło paradygmat podejścia 
do architektury przeszłości, zostało wydane w roku 
1839 i od tej pory nie ukazało się w języku pol-
skim. W zachodniej Europie i Stanach Zjednoczo-
nych jest uważane za wciąż aktualne. Nie traktuje 
się go jako zabytku piśmiennictwa minionej epoki 
romantyzmu i wznawia się co kilka lat. Czytania ilu 
takich ważnych książek wciąż nam brakuje? Kiedy 
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wreszcie staniemy się ludźmi zachodu, którzy jak np. 
Szwajcarzy – co podkreślał wielokrotnie Kapuściń-
ski – szanują swoją przeszłość i nieustannie trosz-
czą o będące ich udziałem rzeczy materialne? Nie 

wyrzucają na śmietnik tego, co aby dalej służyło, 
wystarczy umyć i pomalować. 

Ta refleksja smutek odchodzenia architektury 
i mój pogłębia. 
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THE SADDENING DEPARTURE OF ARCHITECTURE

In the centers of polish cities are demolished valuable modernist objects of the era of communism. The phe-
nomenon has all features of vandalism. Article considers the reasons for this situation and discusses the me-
chanism occurring. It notes the reasons of the destruction in the developed economic relations and the trans-
formations of the society, which took place in the last twenty years.
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No-one knows the roads to posterity,
One – after unassisted combat;

Why, the temple does not accommodate it
In the rooms he has chosen.

Cyprian Kamil Norwid, The Mature Laurel [1].

The situation of the valuable architecture of the 
bygone epoch in Poland is critical – especially the fate 
of public buildings raised in the postwar period, under 
the so-called Polish People’s Republic (PPR), is deeply 
saddening. The illness which began in Warsaw with the 
spectacular demolitions of the beautiful, monumental 
buildings of the Moskwa Cinema in Puławska Street or 
the Supermarket in the nearby Unii Lubelskiej Square 
turned into an epidemic and attacked the capital city 
of Silesia – Katowice. We lost the railway station, an 
excellent work of the team of authors Kłyszewski, 
Mokrzyński & Wierzbicki, Baildon’s sports hall, Buszko 
& Franta’s Tourist Centre in the Provincial Park of 
Culture and Recreation. When the tunnel under the 
Roundabout was built, its underground interior, de-
signed by Lipowczan, was annihilated. The Palace 
of Royal Weddings in Korfantego Street was pulled 
down. They are planning to demolish more buildings 

in the so-called new city centre, e.g. Gottfried’s DOKP 
office building at the Jerzy Ziętek Roundabout. The 
unique Covered Market, designed by Stefan Bryła, is 
also doomed to annihilation…

Most objects which could I see in Katowice in 
the late 1960s on a school trip devoted to the con-
temporary Polish architecture do not exist anymore. 
They say that the Spodek concert hall and the Zenit 
department store are the only public buildings con-
structed in the centre of Katowice at that time which 
have a chance of enduring.

Sad questions arise: What are we dealing with? 
What does this holocaust of the PPR’s modernist 
architecture mean? Is this phenomenon just a col-
lection of acts of vandalism? If so, how is it possible 
in the 21st century, in a city which was expected to 
become another cultural capital of Europe?

Hannah Arendt claims that an interest in a creator 
makes sense if he is a genuine architect, the creator 
of objects which civilization leaves behind as the quin-
tessence and testimony of the spirit which enlivened 
it. Let us notice that only those public objects which 
were designed as monumental are being destroyed in 
Katowice. The residential architecture of those times, 
raised under a much stronger pressure of legal and 
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technological limitations, often in a very primitive man-
ner, remains untouched for various reasons (would 
the owner of a flat let them destroy his property which 
may serve him for many more years?).

All the demolished buildings shared three sins: 
a public owner, an excellent central location and 
a defined situation of ownership.

Sadness felt while saying goodbye to something 
which will never come back is a natural human experi-
ence which dramatically afflicts the departing genera-
tion and is almost inconspicuous for the contemporary 
one. Several years ago, when Marian Skałkowski, 
a well-known Silesian architect, a representative of 
the generation active in the 1960s–1980s, was asked 
to organize an exhibition of his works, he replied that 
he was unable to present or document those objects 
because most of them were not there anymore.

It seems that we are coping with a serious matter 
which includes key information on the society we are 
creating today, its way of thinking about architecture 
as well as ourselves as architects who serve it.

To begin with, let us have a close look at the issue 
of vandalism. The European linguistic tradition defines 
vandalism (from Latin Vandalus) as an inclination to the 
thoughtless and pointless destruction of everything that 
enriches human culture. Louis Réau’s book Histoire 
de vandalizme, published in Paris, may be helpful [2]. 
We learn that this notion came into being in France in 
1794. This neologism was invented by a republican, 
deputy confessor Father Gregory, as a definition of 
destroying works of art and architecture during the 
revolution. The list of French losses in this hefty volume 
begins with the Germanic Vandals. These barbarians, 
which started their journey in the fifth century from 
the area of today’s Poland, destroyed a large part 
of the Gallo-Roman architecture, while the native in-
habitants pulled the rest down for the construction of 
fortifications… At the end of this work, Michel Fleury 
and Guy-Michel Leproux draw the readers’ attention 

to the fact that vandalism is being reborn. They write 
that its current cause is a craving for money and other 
economic interests. They lie on the fate of heritage as 
heavily as the revolutionaries’ naïve declarations and 
choices. They claim that its result is the extent of dam-
ages, unprecedented in history, and the low quality of 
works raised in return. They wonder how this kind of 
vandalism can exist when the entire heritage of culture 
in a contemporary state comes under public control, 
its protection is the subject of social consensus, while 
the heritage itself is the subject of constant research. In 
their opinion, the French apparatus for the protection 
of cultural goods is to blame – it is a machine without 
a pilot, blind and impotent, immersed in contradictions 
and torn all apart!

Referring the history of French vandalism to Poland, 
we might say that the vicissitudes of this phenomenon 
are similar. Obviously, all came later in our country. 
The very beginning was the Tatar invasion in 1241 
which destroyed Małopolska and Silesia. However, it 
was the Swedish invasion in the 17th and 18th century 
which totally destroyed the architecture of Polish cit-
ies as well as countless castles and palaces. Some 
cities vanished, some lost 90% of their buildings [3]. 
The scale of vandalism and robbery was so large that 
even in the 19th century in some Polish cities there were 
ruins after the Swedes’ barbarian actions, not to men-
tion the castles where most damages turned out to be 
permanent. Just like in France, World War I destroyed 
all the involved areas. After regaining independence, 
the society recovered its stress and hatred of the 
partitioners on architectural objects. World War II was 
the European peak of vandalism and savagery. The 
devastations were catastrophic – they made more than 
50% of the substance of 177 historical cities [4]. Big 
Polish cities, especially the capital, suffered the most.

Katowice did know such experiences. Practically, 
vandalism never came here. Political transformations 
in the city which had been intensively developing since 
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the 19th century meant the construction of its centre 
in new locations which resulted in the legibility of the 
stratification of architecture in individual historical 
periods. An exception was comrade Grudzień’s plan 
to brutally interfere in the urbanism and architecture 
of Giszowiec – fortunately, it was just partially imple-
mented thanks to strong social resistance with the 
active role of the local community of architects. After 
1990, the phenomena and forces described by Louis 
Réau started to act – a craving for money on the newly 
created market allowing brutal realization of economic 
interests. The existing architecture began to disappear 
slowly. We must add that seeking the real vandals in 
the restoration service (after Michel Fleury and Guy-
Michel Leproux) would be naïve. Such a mode of 
thinking would make sense in a police state.

No Haussman, who had to use destruction as 
a necessary antidote for an ill city, is behind the de-
molition of our fathers’ architecture. Quite the contrary, 
in Katowice we can clearly see a crisis – new office 
buildings stand empty and cannot find any purchasers 
or lodgers. Squares after demolitions are undeveloped 
and at best hardened with gravel. Vandalism serves 
speculative operations on the real property market. It 
is ordinary prodigality of unused buildings which are 
still materially capable of existing. Who gave all those 
that decide about destruction the right to actions 
which devastate a large fragment of the wealth of the 
city and destroy the traces of the past as well as the 
values of culture? A lack of social resistance in the city 
dwellers, who seem not to notice what is happening, 
makes us think, too. Perhaps its cause lies in a lack of 
acceptance for the modernism of those days.

The architects – the creators of those works – were 
the disciples and followers of the great authors of the 
modernist movement who once rebelled against the 
elites, wanting to serve the entire society. The whole fur-
ther development of modern architecture was supposed 
to be related to that rebellion. The society, also ideal-

ized by Katowice’s modernists, changed into today’s 
consumerist society. The principal difference between 
the elite society and the consumerist society in the 
treatment of architecture is that the social elites desired 
architectural culture. Rising or lowering its products onto 
the level of social merchandise, they used and abused 
them to their egoistic ends but did not consume them. 
This architecture, even in a distorted form, endured and 
preserved certain objective character – it changed into 
ruins and piles of debris but did not disappear.

The consumerist society does not want culture but 
entertainment and food [5]. Hannah Arendt notices 
that the merchandise offered by show business is 
consumed literally just like all the groceries. Archi-
tecture cannot be treated as ordinary merchandise. 
According to the traditional model, it is not a value 
which exists on account of its usefulness and ex-
changeability only.

Architecture used to last for generations. These 
days, when demolishing replaces refurbishing, it is 
consumed in several weeks.

Architecture belongs permanently to the world, has 
its dignity measured with its ability to face the process of 
living. Vitruvius, Alberti and even Laugier assumed that 
exploited buildings would be refurbished or transformed 
in accordance to current needs, while totally destroyed 
ones – replaced with new objects. The 19th-centrury 
Romanticism introduced the restoration of buildings 
as a serious obligation of the developed societies [6].

It is curious that speculators on the stock ex-
change know this perfectly well. It can be exemplified 
by the railway station in Katowice. First, it lost current 
restoration and refurbishment. Water leakages were 
not repaired; mechanical devices, escalators did 
not work for years etc. The dirty building became 
a dwelling place for homeless people, drug addicts 
and beggars. Most public areas were chaotically 
rented for primitive trade and services. It resulted 
in the planned decline of the features of attractive 
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merchandise emphasized by the contrast with public 
spaces in the city whose quality was rising continu-
ously. At present, similar operations are being carried 
out in J. Gotfried’s office building at the Roundabout.

However, the direct threat is not the society or 
entertainment industry which satisfies its needs. Quite 
the contrary, the society, which does not desire cul-
ture but entertainment, creates the abovementioned 
climate of indifference. The real threats are develop-
ers and profiteers as well as collaborating, usually 
talented (undereducated? cynical?) architects who 
ruthlessly move towards the realization their ambitions 
which, in their opinion, can be implemented quickly 
in this connection full of compromises.

As far as architectural creation is concerned, most 
architects can easily resist the unrefined temptations of 
mass culture. It is much more difficult to understand that 
the mass society’s appetites are voracious. Architecture 
vanishes as a result of consumption accelerated by the 
developers. Newer and newer goods must be deliv-
ered, consumed within several years and replaced with 
something else (e.g. a supermarket), while architecture 
means the formation of a space belonging to the sphere 
of the world which differs from the sphere of life.

Hannah Arendt writes that …a given object be-
longs to culture if it can persist in time [7]. Durability is 
the exact opposition of usability which makes a build-
ing slowly disappear from the world of phenomena 
because it is used and exploited.

Let us recall John Ruskin’s words from The Seven 
Lamps of Architecture: We can live and carry out re-
ligious practices without architecture but we cannot 

remember without it. How cold is any history, how life-
less are any ideas in comparison to what contemporary 
nations write and unchangeable marbles carry! We 
often manage without long pages of uncertain docu-
ments thanks to several stones lying on each other! 
The ambition of the builders of the ancient tower of 
Babel was properly directed. In this world, there are 
only two serious defeaters of human oblivion: Poetry 
and Architecture. The latter is, in a way, part of the 
former and – in reality – it is mightier: it is good to 
know what a man thought and felt as well as what his 
hands touched, how their strength was formed, what 
his eyes could see in every day of his life [8] Well, 
Ruskin is virtually unknown in our country. Here we can 
see one of the causes of vandalism and the social ac-
ceptance for its results. We must not overlook the fact 
that The Seven Lamps of Architecture, which changed 
the paradigm of the approach to the architecture of 
the past in the theory of architecture, was published 
in 1839 and since then it has not been translated into 
Polish. In Western Europe and the United States, it is 
still considered as an influential work. It is not treated 
as a monument of the literature of the epoch of Ro-
manticism but is republished every several years. How 
many such important books do we miss? When will we 
finally become Western people who, like the Swiss for 
instance – which was emphasized by Kapuściński time 
and time again – respect their past and constantly care 
for their material things. They do not bin what can be 
washed and painted in order to serve on.

Such a reflection makes my sadness related to 
the fleetingness of architecture even more profound.
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DIALEKTYKA ZNAKU I SYMBOLU W ARCHITEKTURZE  
– POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI?

Dziś mamy do czynienia z pewnym kryzysem symboli. Wydaje się, że język symboli ginie bezpowrotnie.  
W szkicu starano się ukazać zasadę działania symbolizmu sztuki sakralnej i jej możliwości jako szczególne-
go rodzaju teologii wyrazu artystycznego, w zapewnieniu jej nieprzemijającego życia w architekturze.

Słowa kluczowe: architektura, symbol, znak, dialektyka, świątynia, teologia, sztuka

Co takiego decyduje, że jedne formy architektu-
ry pozostają w historii na dłużej, na trwale związane 
z kulturą, inne natomiast przechodzą tylko przez nią, 
wyczerpują się i odchodzą w niepamięć? Co czyni, że 
w jednych rejonach świata głęboko w nią one wrasta-
ją, w innych zaś pozostają jedynie znakami historii?

Czy jest to sprawą mody, stylu i wyczerpującej się 
z czasem siły odbioru ich wartości estetycznych? Czy 
chodzi może o spadającą zdolność recepcji warto-
ści i porządków kategorii wyższej niż estetyczna? Na 
czym polega to nasze długotrwałe przywiązanie do 
form jednych, a pozostawanie w obojętności w sto-
sunku do innych? 

Tradycja i innowacja
O odrębności człowieka w świecie przyrody stano-

wi głównie pamięć. Jej znaczenie w postępie cywiliza-
cji jest podstawowe. Kultura odwołuje się ciągle do po-
wstałego dawniej i rozwijanego świata idei i obrazów. 
Jest pamięcią o tym świecie: uświadomioną i utrwalo-
ną pod postacią różnych utworów sztuk. Z pamięcią 
związana jest nieodłącznie kategoria tradycji. Kultura 
związana zawsze z tym, co zostało zapamiętane z prze-

szłości, tworzy tradycję – zbiór idei, symboli, przeko-
nań, przeżyć i obrazów składających się, w każdym 
przekroju kultury i w każdym słoju historii, w czytelny 
obraz całości. Tradycja, z natury swej historyczna, bo 
powstająca poprzez gromadzenie w świadomości lu-
dzi diachronicznie dokonywanych osiągnięć, pojmo-
wana jest jednak pozaczasowo. Była zbiorem wartości 
tej historii. Znaczenie tradycji jest dziś jednak w róż-
nych kulturach zróżnicowane, zależnie od ich stosun-
ku do dwóch koncepcji ostatecznego spełnienia się 
celów egzystencjalnych człowieka. 

Pierwsza stanowi założenie, że człowiek osiągnął 
już swoją doskonałość w przeszłości, a przez ewolu-
cję tylko się od niej oddala. Jego miejscem doskona-
łym był Raj. Powrót do niego można osiągnąć dzięki 
poszanowaniu tradycji. Tradycja jest tu wykładnią kul-
tury, jej jądrem, a główną jej dziedziną – sztuka. Nie 
bez powodu więc sztukę traktuje się za wyraz tęsk-
noty za Rajem, nieodpartą chęć powrotu do niego.

Drugą z koncepcji sprowadzić można do trakto-
wania stanu pierwotnego człowieka jako stanu upa-
dłego, barbarzyńskiego, stanu, z którego wyprowa-
dzić nas może dopiero postęp cywilizacyjny. To on, 
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dzięki naukowym i technicznym innowacjom, dopro-
wadzi człowieka do doskonałości. Rządzi tym idea 
ciągłego postępu, wyprowadzoną z potencjalnie nie-
ograniczonych możliwości jego rozumu.

U podstaw naszej cywilizacji w Europie leży dziś 
raczej koncepcja tego drugiego typu. Z niej wyrasta 
głęboko zakorzenione przekonanie o konieczności cią-
głej innowacji, zmienności warunkującej postęp. Tak 
też i pojmowana jest sama sztuka. W twórczości ceni 
się głównie to co nowe, inne niż dotąd, a nieustanna 
innowacja stała się dziś paradoksalnie tradycją.

To szczególnie widoczne dziś rozwarstwienie kul-
tury na archaiczne i nowoczesne, tradycyjne i informa-
tyczne ma swoje bezpośrednie przełożenie na sposób 
ujmowania sensu życia człowieka we Wszechświecie. 
Idea postępu, odwieczna inicjacja myśli bezpośred-
niej podganianej wciąż pytaniem co dalej? To domena 
dyscyplin dyskursywnych, empirycznych, naukowych. 
Idea wiecznego powrotu to zaś domena dziedzin ide-
alistycznych, a szczególnie artystycznych. Pierwsza 
stanowi monologiczną formę poznania. W niej inte-
lekt rozpatruje przedmiot i się o nim wypowiada. Dru-
ga zaś, wymagając interpretacji, jest formą poznania 
dialogicznego. Pierwszą może reprezentować kate-
goria znaku, drugą – kategoria symbolu. 

Wprowadźmy tutaj istotne uściślenia terminolo-
giczne.

Znak ogranicza się do wskazania faktu – odda-
je rzeczywistość wprost, informuje, poucza. Posia-
da treść elementarną, wolną od obecności innego 
niż on sam. Tym charakteryzują się znaki i wzory in-
formatyczne, matematyczne czy chemiczne. Między 
stroną oznaczającą a oznaczaną nie ma żadnej re-
lacji obecności.

Symbol wyraża i uobecnia wyższą, nieuchwytną 
rzeczywistość. Symbolon w języku greckim zakładał 
połączenie dwóch połówek: symbolu i tego, co sym-
bolizowane. Zawiera więc obecność tego, co symbo-
lizuje, wyraża i komunikuje. Angażuje zdolności kon-

templacyjne umysłu i wyobraźnię dla odczytania sen-
su symbolizowanej, choć nieosiągalnej bezpośred-
nio, lecz w pełni realnej rzeczywistości. 

Gdy przywołamy istnienie niektórych form archi-
tektury kultur tradycyjnych, niejednokrotnie stwierdzi-
my ich nieruchomy byt przez setki lat. Wydaje się, że 
mają one dla nich wartości szczególne, że nie są one 
li tylko formami lecz wychodzą poza siebie, dotykają 
jakiejś innej, wyższej rzeczywistości. Są symbolami.

W sposób szczególny zaznacza się to w architek-
turze miejsc kultu.

Symbol
Człowiek jako homo religiosus z natury swej jest 

również homo symbolicus. Nieustannie dąży do prze-
wyższenia siebie, zmierzając ku czemuś od siebie 
większemu, nieznanemu i nieogarniętemu. Oczeku-
je zbawienia – zmierza więc do czegoś, co poza to 
życie wykracza. Życie jego jest więc z natury swej 
symboliczne.

Mamy wiele dowodów, że sposób wyrażania po-
przez symbole jest dla człowieka cechą stałą. Język 
symboli jest sposobem jedynym, aby mógł on do-
trzeć – jeszcze za swego życia – do nieuchwytnej 
w spotkaniu bezpośrednim rzeczywistości. 

Symbol to kategoria związana z sensem bytu. 
Istnieje realnie i ma pochodzenie już w samych 
początkach świata. Świat zestrojony został tak, by 
świadczyć o Stwórcy. Nosi na sobie Jego pieczęć 
– na całości, na jego stworzeniach i na szczegól-
nych związkach pomiędzy nimi. Poprzez stworzenie 
można odkryć Stwórcę. Jak powiada św. Atanazy: 
Stworzenie, jak słowa księgi układem i harmonią 
na Pana swego i stwórcę wskazuje, i głośno mówi 
o nim [1], zaś św. Jan z Damaszku dodaje: Widzimy 
w stworzeniu obrazy wskazujące nam w niejasny spo-
sób przebłyski Bóstwa [2]. Jego symboliczna natura 
ogarnia wszystko, bo na wszystkim odbita została 
pieczęć Boga. Zwłaszcza na człowieku, który jak 
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mówi I Ks. Mojżeszowa Biblii, został stworzony na 
Jego obraz i podobieństwo.

Nie potrzebujemy nawet specjalnie istnienia 
symboli uzasadniać. Słusznie mówi M. Eliade: (...) 
jedyną ich prawdą (symboli) jest ich istnienie [3]. 
Winno wystarczyć nam, że są, że realnie istnieją, 
a podstawą ich istnienia jest to, że stanowią wspólny 
język sztuki i religii. Dzięki nim mogą się one 
wypowiedzieć. Czynią to w sposób bezpośredni. 
Wykorzystując materię, poprzez drogę pośrednią 
swojego wyrażania, wychodzą poza siebie i wkraczają 
w świat w inny sposób niedostępny. Uczestnicząc 
w świecie niebiańskim, w jego konfiguracji materialnej 
[4] – przenoszą i wskazują na ten świat, objawiając 
jego obecność.

Miało to dawniej swoje bezpośrednie zastoso-
wanie w sztuce wszystkich kultur. Szczególną wręcz 
kompensację uzyskało w architekturze sakralnej, 
w świątyni, która sama jest symbolem i zawiera inne 
symbole. Bliżej nam do świątyń chrześcijańskich więc 
zwróćmy uwagę na esencje ich form, które one prze-
noszą z przeszłości w przyszłość. One konstytuują ich 
byt w historii. One są podstawą ich długotrwałego ist-
nienia i nie przemijania – ich trwania poza czasem.

Świątynia 
Świątynia jest symbolem, bo tak jak symbol ob-

jawia obecność Boga. Jest według św. Jana z Da-
maszku jedną ogromną ikoną tej obecności. Jest mo-
delem kosmosu, maksymalizacją operacji odtwór-
czych człowieka czynionych na wzór i podobieństwo 
twórczości Boga. 

Świątynia jest Domem Bożym, w którym przeby-
wa Bóg i Bramą Niebios (Ks. Rodzaju 28, 17). Jest 
Rajem i Królestwem Bożym – Królestwem Boga na 
ziemi, Niebiańską Jerozolimą. Jest obrazem Świętej 
Trójcy, Chrystusa i obrazem Kościoła, w jego dąże-
niu do zbawienia. Jest symbolem przebóstwionego 
człowieka i kosmosu. 

Naos świątyni to przemieniony i uświęcony ko-
smos, nowa ziemia, niebo na ziemi. Góra to widzialne 
niebo, dół zaś – to co na ziemi i sam Raj. To Nowe Je-
ruzalem i ziemski Kościół, jako lud Boży. To Arka Noego 
jako okręt płynący na wschód, namiot, góra. Sanktu-
arium to drugie niebo, niebiosa niebios, utracony Raj, 
Królestwo Boże. To Boska natura Chrystusa, Kościół 
tryumfujący, dusza człowieka. Absyda to Bogurodzica, 
Ściana Niezburzalna, Mur Niezwyciężony, grota. Am-
bona jest Wieczernikiem, kamieniem odsuniętym od 
grobu, górą, łodzią i Tronem Bożym. Narthex to świat 
nie odnowiony, ziemia pogrążona w grzechu, hades.

Ściany to lud Boży. Słupy to święci prorocy, apo-
stołowie, męczennicy, asceci i stylici Łuk to tęcza, 
Duch Święty, Chrystus. Schody to święta góra, góra 
kosmiczna, Drabina Jakuba, krzyż. Cyborium to drugie 
niebo. Synthronon to tron Boży. Kopuła to sklepienie 
niebios, niebiosa niebios, Głowa Kościoła i Wszech-
świata, Chrystus Pantokrator… itd. [5].

Wszystko było więc dawniej w świątyni symbo-
lem. Ale – można by spytać – czy bez tych symboli 
świątyni mieć już nie możemy?

Historia życia Kościoła i jego sztuki dowodzi, że 
symbol był kategorią niezbędną. Powstawał, rozwijał 
się i wzbogacał przez cały czas. Czasem ubożał lub 
odchodził w niepamięć. Żył w utajeniu i później znów 
powracał. Gdy zmieniał się kierowały tym powody 
szczególne. Miał bowiem osiągnąć w końcu to, co 
symbolizował. Jego znaczenie nie polegało tylko 
na objawianiu czy zastępowaniu symbolizowanej 
rzeczywistości. Spełniało się, gdy rzeczywistość 
ta przemieniała i uświęcała wszystko, co w jego 
obrębie się znajdowało. Słusznie mówił M.Eliade: 
Symbolika jest przedłużeniem hierofanii (...), dzięki 
symbolom trwa nadal proces hierofanizacji [6]. Stąd 
też wynikała zasadnicza funkcja symbolu. Nie był 
on ekwiwalentem, zamiennikiem czy reprezentantem 
tej rzeczywistości. Był jej przedłużonym w czasie 
działaniem, wciąż odnawianym, uświęcającym.
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Formy architektury świątyni zawsze były nośnika-
mi określonych treści teologicznych i kosmologicz-
nych. Nie żyły z przyzwyczajenia. Ich ewolucja w hi-
storii nie postępowała w sposób statyczny jako zwy-
kła obecność. Była dynamiczna, szła po linii ciągłe-
go uzupełniania ich sensu.

Resume 
Człowiekowi dane jest życie z symbolami. W do-

menie sacrum życie to realizuje się głównie poprzez 
święte symbole. 

Wiemy z historii, że wszelkie ucieczki od sym-
boli, zawsze kończyły się dla sztuki niedobrze. Były 
przyczyną ich krótkotrwałego bytu, ich odchodzenia 
w niepamięć. Tak też i dzisiejsze ich rozmienianie czy 
rozwarstwianie do poziomów czystych pojęć na wzór 
informatycznych znaków, gubi to co jest właściwie naj-
istotniejszą zasadą ich istnienia – tajemnicę. Słusz-
nie stwierdza więc J.Baldock: Jeśli usiłowalibyśmy 
tworzyć uchwytną rzeczywistość pojęć, nieuchron-
nie zmienilibyśmy symbole w znaki [7]. 

Wydaje się, że dziś świat sztuki jest częściej odci-
nany od transcendencji. Realizm percepcyjny i sen-
sualizm akcentując formę jako stronę oznaczającą 
symbolu, eliminuje zrazem jej esencję i sens, jako 
jego stronę oznaczaną. Zamienia symbol w znak. 
Wyobraźnia poznawcza przestaje pracować, a po-
przez uaktywniony zbytnio naturalizm sztuka prze-

staje być wyrazem innego świata. Nie może być już 
wyrazem transcendencji. 

Zwycięstwo semiologii w sztuce, analityczny ra-
cjonalizm i panowanie informatycznej komunikacji, to 
efekt tryumfu znaku nad symbolem. Sztuka współcze-
sna zrywając z dawnymi kanonami poszukuje życia 
wyzwolonego. Czy nie popada przez to w zniewole-
nie własnej niemocy? Czy będąc coraz bardziej su-
biektywną, nie przestaje być dziś nośnikiem tajemnic?

Mamy dziś do czynienia w świecie sztuki z pew-
nym kryzysem symboli, z pewną niechęcią do nich 
żywioną. Napór pragmatyzmu znaku brutalnie kasu-
je wyobraźnię. Symbol zostaje zagubiony i w końcu 
wyeliminowany. Nad realizmem bytu i jego przemie-
nieniem bierze górę piękno estetyki. Tajemnica prze-
słania ustępuje estetycznej narracji – ekspresji formy 
bez treści (P. Evdokimov). 

Sztuka architektury, szczególnie sakralnej, by być 
wiecznotrwałą i nieprzemijającą, powinna być sztu-
ką symboliczną. Cała jej wartość polega przecież na 
uczestnictwie w życiu Innego. Jeśli więc ma być ona 
autentycznym źródłem doświadczenia metafizyczne-
go człowieka, nie zaś jedynie spekulacją jego rozumu 
czy naturalistycznym przedstawieniem rzeczy, jeśli ma 
być żywa i wiecznotrwała – powinna znaleźć sposób 
na odzyskanie współbrzmienia z dawnymi symbolami. 
Bo jak powiedział św. Grzegorz z Nyssy niema sztuka 
umie mówić [8]. Od zawsze czyniła to poprzez symbole.
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DIALECTIC OF THE SIGN AND THE SYMBOL  
IN ARCHITECTURE – RETURN TO THE PAST?

Nowadays we face a kind of crisis of symbol. The language of symbols seems to be dying out. In draft was 
tried to appear rule of symbolism of sacred arts and her possibilities as special kind of theology of artistic 
word in providing her with everlasting living in architecture.
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What makes some forms of architecture stay in 
history for a longer time, durably related to culture, 
whereas others just pass by, get exhausted and sink 
into oblivion? What makes forms grow deeply into 
certain regions of the world or remain mere signs of 
history in other places?

Is it a matter of fashion, style and the temporally 
limited strength of the reception of esthetical values? 
Or rather the increasing ability to perceive the values 
and orders of a category higher than esthetical? What 
do our long-lasting attachment to some forms and 
indifference to others consist in?

Tradition and Innovation
Memory determines the separateness of man in 

the world of nature to a large extent. Its significance 
in the progress of civilization is fundamental. Culture 
constantly refers to the created and developed world 
of ideas and images. It is the memory of this world: 
conscious and preserved in the form of various works 
of art. The category of tradition is bound with memory. 
Culture, always related to what is remembered from 
the past, created tradition – a collection of ideas, 

symbols, convictions, experiences and images form-
ing the legible big picture in every cross-section of 
culture and each annual ring of history. However, 
tradition – historical by nature, created by collecting 
diachronic achievements in people’s consciousness 
– is understood beyond time. It was a collection of 
the values of this history. These days, however, the 
significance of tradition is diverse in various cultures 
depending on their attitude to two concepts of the 
ultimate realization of man’s existential objectives.

One concept assumes that man attained his per-
fection in the past and he grows away from it through 
evolution. His perfect place was Paradise. It can be 
regained by respecting tradition which is a clarification 
of culture, its core, whereas its main domain is art. 
Not without a reason art is treated as an expression 
of a longing for Paradise, the irresistible willingness 
to return to it.

The other concept treats the primal state of man 
as fallen, barbarian, a state which can be abandoned 
owing to the progress of civilization. Thanks to sci-
entific and technical innovations, it will lead man 
to perfection. It is ruled by the idea of continuous 
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progress derived from the potentially unlimited pos-
sibilities of his mind.

Our civilization in Europe is founded on the latter 
type. It produces a deeply rooted conviction about 
the necessity of constant innovation and changeability 
which condition progress. Art itself is understood in 
this way. New and different things are highly valued 
in creative activity, while constant innovation has 
paradoxically become tradition.

This evident stratification of culture into archaic 
and modern, traditional and computerized, is directly 
translated into the manner of depicting the meaning 
of human life in the Universe. The idea of progress 
and the eternal initiation of the direct thought con-
stantly accelerated by the question What’s next? is 
the domain of discursive, empirical and scientific dis-
ciplines, while the idea of perpetual return is the field 
of idealistic, especially artistic disciplines. The former 
makes a monologic form of cognition. The intellect 
examines an object and comments on it. The latter, 
requiring interpretation, is a form of dialogic cogni-
tion. The former may be represented by the category 
of a sign; the latter – by the category of a symbol.

Let us introduce some important terminological 
specifications here.

A sign is restrained to an indication of a fact – it 
directly renders reality, informs, advises, teaches. 
It includes the elementary contents free from the pres-
ence of something different from it. It is characteristic 
of information, mathematical and chemical signs and 
patterns. There are not any relations of presence 
between the designator and the designated.

A symbol expresses and embodies a higher, 
elusive reality. In the Greek language, [symbolon] as-
sumed the combination of two halves: a symbol and 
what is symbolized. Thus, it includes the presence of 
what it symbolizes, expresses and communicates. It 
involves the contemplative abilities of the mind and 
imagination for interpreting the meaning of the sym-

bolized – not directly achievable but genuine – reality.
When we evoke the existence of some forms of 

the architecture of traditional cultures, we often notice 
their motionless being over the span of hundreds 
of years. They seem to have special values, to be 
something more than forms, to be beside themselves, 
to touch a different, higher reality. They are symbols.

It is evident in the architecture of the places of 
worship.

Symbols
In his nature, man, as homo religiosus, is also 

homo symbolicus. He constantly tries to surpass 
himself, to find something bigger than him, something 
unknown and inconceivable. He expects salvation so 
he searches for something that goes beyond this life. 
His life is symbolical by nature.

We can easily prove that the manner of express-
ing things by means of symbols is a permanent 
feature of man. The language of symbols is the only 
way in which he can get to reality, elusive in a direct 
encounter, in his lifetime.

A symbol is a category related to the meaning of 
being. It exists realistically and originates from the 
very beginning of the world. The world was composed 
so that it can prove its Creator. It bears His stamp – on 
the whole, on his creations and on individual rela-
tions between them. The Creator can be discovered 
through creation. As Athanasius Alexandrinus says, 
Creation, like the layout and harmony of words in 
a book, points at the Lord and the Creator and talks 
loudly about him [1], while Joannis Damasceni adds, 
We can see images unclearly indicating strokes of 
Divinity in creation [2]. Its symbolical nature encom-
passes everything because God’s seal is impressed 
on everything, especially on man who, as Pentateuch 
I says, was created in His own image and likeness.

We do not even need to justify the existence of 
symbols. (…) Their (symbols’) only truth is their exis-



370

tence [3], says M. Eliade and he is right. It is enough 
that they really are, that they exist realistically, while 
the basis of their existence is the fact that they form 
the common language of art and religion, help them to 
express themselves. They do it in an indirect manner. 
Using matter, along the direct way of their expression, 
they go beyond themselves and enter the world which 
otherwise would be impossible. Participating in the 
celestial world, in its material configuration [4], they 
manifest the presence of this world.

It used to be applied indirectly in the art of all 
cultures. It was particularly compensated in sacral 
architecture, in a temple which is a symbol in itself 
and includes other symbols. We are more closely 
related to Christian temples so let us pay attention 
to the essences of the forms they carry from the past 
into the future. They constitute their being in history. 
They make the basis for their long-lasting existence 
and duration beyond time.

The Temple
A temple is a symbol because it manifests the 

presence of God. According to Joannis Damasceni, 
it is one enormous icon of this presence. It is a model 
of the cosmos, the maximization of man’s imitative 
operations carried out in the image and likeness of 
God’s creation.

A temple is the House where God stays and the 
Gate to Heavens (Genesis 28:17). It is Paradise and 
the Kingdom of God – the Heavenly Kingdom on earth, 
Heavenly Jerusalem. It is a picture of the Holy Trinity, 
Christ and the Church in its pursuit of salvation. It is 
a symbol of God-given man and the cosmos.

The naos of a temple is the transformed and divine 
cosmos, a new earth, heaven on earth. The top is the 
visible sky, while the bottom – what is on earth and 
Paradise itself. It is New Jerusalem and the earthly 
Church as the People of God. It is Noah’s Ark as 
a ship going east, a tent, a mountain. The sanctuary 

is the second heaven, heaven’s heavens, Paradise 
lost, the Kingdom of God. It is the Divine nature of 
Christ, the Church triumphant, the human soul. The 
apse is the Mother of Jesus, The Indestructible Wall, 
The Invincible Wall, a grotto. The pulpit is Prayer, 
a stone from the grave, a mountain, a boat and the 
Throne of God. The narthex is a world non-renewed, 
earth immersed in sin, Hades.

The walls are the People of God. The poles are 
saint prophets, the apostles, martyrs, ascetics and 
stylites. The arch is the rainbow, the Holy Spirit, 
Christ. The stairs are the holy mountain, the cosmic 
mountain, Jacob’s Ladder, the cross. The ciborium 
is the second heaven. The synthronon is the throne 
of God. The dome is the vault of heavens, heaven’s 
heavens, the Head of the Church and the Universe, 
Christ Pantocrator … etc.[5].

Once everything in a temple was a symbol. But 
– we might ask – cannot we have temples without 
these symbols?

The history of the life of the Church and its art 
proves that a symbol was a necessary category.  
It appeared, developed and enriched again and again. 
Sometimes it became impoverished or sank into 
oblivion. It lived latent and then returned. Its changes 
were caused by extraordinary circumstances. In the 
end, it was expected to attain what it symbolized. 
Its significance was not restrained to displaying or 
replacing the symbolized reality. It came true when 
this reality transformed and consecrated everything 
within its range. M. Eliade wisely said, Symbolism is 
an extension of hierophany (…) the process of hiero-
phanization still persists owing to symbols. [6] The 
principal function of a symbol is its result. It was not 
an equivalent, a replacement or a representative of 
this reality. It was a prolonged activity, still renewed, 
consecrating.

The forms of the architecture of a temple were 
always the carriers of defined theological and cosmo-
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logical contents. They did not live out of habit. Their 
evolution in history did not proceed in a static manner 
as usual presence. It was dynamic, it followed the line 
of the constant complementation of their meaning.

Résumé
Man was given a life with symbols. In the do-

main of the sacred, his life is realized mainly by holy 
symbols.

We know from the history of art that all the escapes 
from symbols always came to a bad end. They made 
them last for a short time and sink into oblivion. Today, 
their division or stratification to the levels of pure no-
tions modelled after information signs deprives them 
of what is actually the most important principle of 
their existence – a mystery. J. Baldock hits the nail 
on the head, If we tried to create a perceptible reality 
of notions, we would inevitably change symbols into 
signs [7].

It seems that today’s world of art is more frequently 
separated from transcendence. Accentuating the form 
as the designating aspect of a symbol, perceptional 
realism and sensualism eliminate its essence and 
meaning as its designated side. It changes a symbol 
into a sign. Cognitive imagination stops working. 
Since naturalism is too active, art ceases to express 
another world. It cannot be an expression of tran-
scendence anymore.

The victory of semiology in art, analytical rational-
ism and the reign of information communication are 
all the effects of the triumph of a sign over a symbol. 
Contemporary art, being through with the old can-
ons, searches for a liberal life. Does it not fall into 
the constraints of its own powerlessness? Does it 
not stop being a carrier of mysteries because of its 
increasingly subjective character?

In today’s world of art, we are dealing with a cer-
tain crisis of symbols, with a certain aversion to them. 
The pressure of the pragmatism of a sign brutally 
annuls imagination. A symbol is lost and finally elimi-
nated. The beauty of estheticism holds an advantage 
over the realism of being and its transformation. The 
mystery of a message is superseded by esthetical 
narration – the expression of a form without any 
contents (P. Evdokimov).

The art of architecture, especially its sacral variety, 
ought to remain symbolic if it wants to be permanent 
and eternal. Its entire value consists in participating 
in the life of The Other. So, if it is expected to be the 
authentic source of man’s metaphysical experience, 
not a mere speculation of his mind or a naturalistic 
representation of things, if it is supposed to be vital 
and everlasting, it should find a way of regaining 
consonance with the old symbols. For, as Gregorius 
Nyssenus said, mute art can talk. [8] Since time im-
memorial, it has been doing it through symbols.
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TRADYCJA MIEJSCA I ZASTANY KONTEKST WARTOŚCIĄ  
NADRZĘDNĄ

Nowe formy architektury lokowane w europejskich miastach, przyjmując niejednokrotnie zaskakujące eks-
trawaganckie kształty wpisują się w tradycję i kontekst przestrzenny miejsca realizacji. Nowa Filharmonia 
w Hamburgu stanowić będzie współczesną wizytówkę – nowy symbol miasta. Ten charakterystyczny obiekt 
jest dominantą formalną rewitalizowanego obszaru Hafen City od ponad stu lat pełniącego funkcje porto-
wo-przemysłowe. 

Słowa kluczowe: nowa architektura, europejskie miasta

Architekt jako artysta pragnie przedstawić odbior-
cy nowe odczucia odmienne od wcześniej stosowa-
nych oraz własne spojrzenie na otaczającą rzeczywi-
stość. Owa rzeczywistość musi akceptować współ-
czesność i to nie tylko estetyczną, ale także przemia-
ny, które następują w naszych miastach, tempie na-
szego życia, zdobycze techniki, nowe materiały bu-
dowlane. Rozwijana od kilkudziesięciu lat idea i for-
my „sztuki wyzwolonej” zaczerpnięta z malarstwa abs-
trakcyjnego przyzwyczaiła nas do zaskoczeń i akcep-
tacji nowych kształtów wcześniej nie spotykanych. 
Nowości zawsze bardzo trudno torują sobie drogę do 
akceptacji przewartościowań estetycznych. Ze strony 
artysty i architekta wielkim wspólnym zadaniem jest 
przekonanie otoczenia do swoich racji. Sztuka kine-
tyczna i konceptualna oprócz Permanentnej Wielkiej 
Awangardy XX wieku poszukuje „napięć artystycz-
nych”. Zwłaszcza budynki użyteczności publicznej, 
przede wszystkim obiekty kultury: muzea, teatry, kina 
wielekroć stanowią rzeźby o ogromnej, niespotyka-
nej sile oddziaływania. A owa siła musi wywoływać 
emocje i nastroje. W ostatnich latach w miastach eu-

ropejskich obserwujemy wiele realizacji obiektów kul-
tury. Przyjmują one rozmaite formy, albo proste su-
rowe kształty geometryczne, albo rozrzeźbione ufor-
mowania budujące formy niezwykle mocne i charak-
terystyczne.

Nowa Filharmonia w Hamburgu tworzy awangar-
dową wizytówkę miasta, czytelną w panoramach od 
strony portu u ujścia Łaby, widoczną z autostrady 
i wielu dróg szybkiego ruchu okrążających miasto, 
a także dobrze widoczną ze względu na swoją dużą 
skalę z wielu wglądów z ulic śródmiejskich. Ham-
burg – Wolne Miasto Hanzeatyckie, zniszczony bar-
dzo pożarem w 1842 roku, a potem ponownie znisz-
czony przez naloty alianckie w czasie II wojny Świa-
towej, przekształca się i rozwija. Szybko uzyskał sta-
tus jednego z najbogatszych miast niemieckich i od 
kilku lat przeprowadza rewitalizację obszernego te-
renu (155 ha) dawnej dzielnicy portowej Hafen City. 
Zlokalizowana niedaleko centrum miasta dzielnica 
będzie wyposażona w funkcje administracyjne, ho-
tele, uniwersytet zespoły mieszkaniowe, a także kul-
turalne. Przewiduje się, iż w roku 2020 w rewitalizo-
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wanej dzielnicy będzie mieszkać 12 000 osób, a pra-
cować 40 000 osób [1]. W programie przewidywana 
jest renowacja i adaptacja do nowych funkcji daw-
nych magazynów portowych, budowanych często 
z klinkierowej czerwonej cegły z końcem XIX i po-
czątkiem XX wieku, a także realizacja wielu nowych 
obiektów. Z dużą troską projektowane są przestrze-
nie publiczne, place, promenady, parki, nowe mosty 
przerzucane nad kanałami wodnymi. Z funkcji kultu-
ralnych powstaną obok budynków uniwersyteckich, 
Muzeum Morskiego, Centrum Nauki czy największy 
w skali gmach Nowej Filharmonii.

Budynek Filharmonii jest olbrzymi, będzie miał 
110 m wysokości. To właściwie jakby dwa budynki, 
ustawione jeden na drugim, bowiem szklana struk-
tura ustawiona została na istniejącym w tym miejscu 
magazynie, pochodzącym z lat 1963–1966 o pow. 
635 000 m² nazwanym Kaispeicher A, projektowanym 
przez Wernera Kallmorgena [2]. Pomiędzy przemy-
słową istniejącą formą a nową szklaną bryłą na ca-
łej szerokości budowli przewidziano otwarty taras.  
Widoczna z zewnątrz niewielka szczelina oddziela  
zatem obie części – istniejącą brunatną ceglaną i mi-
gocącą w słońcu nową przeszkloną niebieskawo-bia-
łą. Ów portowy magazyn o wys. 37 m i prostopa- 
dłościennym kształcie był na zewnątrz wykończony 
cegłą klinkierową i przez lata służył jako skład ka-
kao, tytoniu, herbaty. Zlokalizowany został przy Dal-
mannstrasse na Kaiserhöft na prawym brzegu Łaby, 
na trójkątnym cyplu tuż nad rzeką. Forma nowej bry-
ły zaskakuje, bowiem autorzy projektu, szwajcarski 
zespół Jacques Herzog & Pierre de Meuron mówią: 
…Interesują nas ludzkie odczucia, chcemy poruszać 
wszystkie pięć zmysłów. Nie tylko wzrok, ale również 
słuch, węch, smak i dotyk… Siłą naszych budynków 
jest natychmiastowy i przemożny wpływ jaki wywie-
rają na przechodnia… [3]. Budynek, który należy do 
najbardziej skomplikowanych obiektów realizowa-
nych obecnie w Europie, będzie mieścił trzy sale kon-

certowe na 2150 mjsc, 550 miejsc oraz 170 miejsc, 
a także 247 pokoi pięciogwiazdkowego hotelu, 45 
apartamentów mieszkalnych o pow.od 120 do 380 
m², sale konferencyjne, pomieszczenia dla orkie-
stry północno-niemieckiego radia, klub nocny oraz 
w dolnych kondygnacjach parkingi dla 510 samo-
chodów [4]. Najbardziej zadziwia zakończenie olbrzy-
miej szklanej bryły, które ma wyobrażać fale morskie. 
Szklana   fasada składa się w sumie z 1089 poszcze-
gólnych elementów szklanych, z których wiele jest  
zakrzywionych i giętych. W oglądzie z bliska odno-
simy wrażenie, że niektóre szklane płyty jakby przy-
padkowo zostały zdeformowane. Taką przyjęto zasa-
dę zaburzenia monotonii elewacji. Każda płyta szkła 
ma nadruk ze względu na zabezpieczenie przed prze-
grzewaniem słońcem. Owa bryła sylwetą zewnętrz-
ną ma równocześnie przypominać jakiś mistyczny 
statek-widmo, który zacumował w hamburskim por-
cie. Pomysł kształtu statku jako bryły architektonicz-
nej w ostatnich latach nie jest czymś nowym. Renzo 
Piano w latach 1992–1997 zbudował w Amsterdamie 
muzeum Nauki i Techniki Nemo, które pokryte blachą 
miedzianą przypomina zielony kadłub statku. Budy-
nek o długości 200 m zlokalizowany został w porcie 
w pobliżu centrum miasta i przerzucony nad drogą  
szybkiego ruchu, a na dachu architekt zaprojekto-
wał powszechnie dostępne audytorium, skąd moż-
na obserwować ruch statków i łodzi w porcie. Ni-
cholas Grimschaw w Plymouth w Wielkiej Brytanii 
budynek wydawnictwa i drukarnię gazety Western 
Morning News zbudował także w formie statku. Tu-
taj bryła, otwarta w kwietniu 1993 roku nie stoi w por-
cie, wyciągnięta została na łąkę w dolinie Bircham 
w lokalnym rezerwacie przyrody, a wygięte linie ka-
dłuba zbudowano z tafli szklanych, łączonych bez-
ramowo. Zwracają uwagę cieniutkie stalowe cięgna 
i żabki opracowane przez współpracującego z archi-
tektem genialnego konstruktora Petera Rice’a. Par-
king usytuowano od strony wzgórza od tyłu, a więc 
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Nowa Filharmonia w Hamburgu (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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główne wejście prowadzi jakby przez rampę, z któ-
rej możemy obserwować położony poniżej zwężają-
cy się kadłub statku. Gabinet dyrektora wydawnictwa 
znajduje się na samej górze na „mostku kapitańskim”.  
Realizacja, w której po dwu latach ze względu na 
mocne przegrzewanie przeszklonego wnętrza latem 
konieczne było zamontowanie olbrzymich granato-
wych zasłon, stała się sztandarowym przykładem nur-
tu High-Tech lat 90.i spowodowała, że znane miasto 
portowe Plymouth znalazło się we wszystkich publi-
kacjach o najnowszej europejskiej architekturze. Ko-
lejny duży biurowiec zwany The Ark w formie potęż-
nego statku zrealizował Ralph Erskine w 1996 roku 
w zachodnim Londynie.

Nie jest to także pierwszy projekt stanowiący ada-
ptację do nowych funkcji budynku poprzemysłowe-
go wykonany przez Herzoga & de Meurona. Zespół 
autorski, laureaci Pritzkera z 2001 roku zrealizowali 
w Londynie w latach 1996–1999 Tate Gallery, usy-
tuowaną na południowym wybrzeżu Tamizy w daw-
nej elektrowni Bankside Power Station, powstałej 
w latach 1947–1963 na podstawie projektu Sir Gile-
sa Gilberta Scotta. Konkurs architektoniczny w po-
łowie lat 90. na projekt adaptacji olbrzymiego mo-
dernistycznego obiektu na Tate Gallery Jacques He-
rzog i Pierre de Meuron wygrali przez delikatną mi-
nimalistyczną interwencję w istniejącą bryłę [5]. Do 
ceglanej budowli z elementami Art. Deco dodali nie-
wielkie elementy z mlecznego szkła… Naszą strate-
gią było zaakcentowanie fizycznej potęgi Bankside, 
podobnego do góry budynku z cegły i uwydatnie-
nie tej potęgi zamiast jej niszczenia, albo usiłowanie 
pomniejszenia. To jest rodzaj strategii Aikido, kiedy 
używasz energii wroga do własnych celów. Zamiast 
z nim walczyć, odbierasz całą energię i kierujesz na 
nowe niespodziewane drogi… [6]. Muzeum cieszy 
się dużym powodzeniem, zwłaszcza, że naprzeciw 
niego wprowadzono w 2000 roku nową kładkę pie-
szą, projektowaną przez Normana Fostera, a pro-

wadzącą na północny brzeg w okolice katedry św. 
Pawła. Rocznie odwiedza Tate Gallery 1,8 miliona 
gości. Ze względu na tą popularność już po czte-
rech latach funkcjonowania zaistniała konieczność 
rozbudowy budynku. Pierwsza koncepcja rozbudo-
wy muzeum z lat 2004–2012 o pow. 7000 m² nowej 
powierzchni wystawienniczej zaskoczyła świat ar-
chitektoniczny. Miast minimalistycznej bryły archi-
tekci zaproponowali zwężający się ku górze 10 pię-
trowy kopiec, budowany z nakładanych na siebie 
wielu prostopadłościennych kostek. Nikt nie spo-
dziewał się takiej rozedrganej formy zaprojektowa-
nej przez architektów hołdujących dotychczas fi-
lozofii ograniczania środków wyrazu do surowych 
prostych brył minimalistycznych, opartej na poniż-
szej autorskiej deklaracji: (…) Według nas piękno 
jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. Jedni 
twierdzą, że sztuki nawet nie należy próbować zro-
zumieć, inni twierdzą, że sztuka to przede wszystkim 
myślenie, a więc i rozum i intuicja. Nas pociąga cała 
sztuka materialna i niematerialna, tradycyjna i awan-
gardowa, współczesna i ta sprzed wieków… Minima-
lizm wyczyścił i uprościł, uczynił lakonicznym i wy-
razistym bryły i elementy. Obiekty ograniczone kilku 
zaledwie ścianami nawiązują do minimalistycznych 
STRUKTUR PRYMALNYCH (…) [7]. Druga koncep-
cja z 2008 roku jest o wiele spokojniejsza, z wąski-
mi poziomymi szczelinami okien, a poprzez więk-
szą zwartość bryły zwiększona została powierzch-
nia ekspozycyjna do 10 000 m².

Adaptacja do nowych funkcji istniejących budyn-
ków bardzo interesuje szwajcarskich architektów. 
Twierdzą: Zajmowanie się istniejącymi budowlami 
jest dla nas ekscytujące, ponieważ nałożone na taki 
projekt ograniczenia wymagają różnego rodzaju kre-
atywności. W przyszłości będzie to coraz ważniejsza 
kwestia w europejskich miastach... [8]. Kolejna reali-
zacja ukazuje jak wiele można zmienić w istniejącej 
budowli nie niszcząc jej, a eksponując. To realizowane 
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w latach 2001–2008 Centrum Sztuki Współczesnej 
CAIXA FORUM w Madrycie, mieszczące się w daw-
nej elektrowni Mediodia, pochodzącej z 1899 roku. 
Usytuowany w samym centrum Madrytu obiekt tuż 
obok Muzeum Prado i Muzeum Sztuki Królowej Zofii 
był wykonany z cegły klinkierowej, a cztery jego ele-
wacje zostały objęte ochroną konserwatorską. Owe 
elewacje zostały przeprute czterema oknami większy-
mi i usytuowanymi w innych miejscach niż istnieją-
ce, aby ukazać współczesny czas kreacji. Architek-
ci dodali dwie kondygnacje z rdzewiejącej żelaznej 
blachy. Zwieńczenie budynku czasami proste, czasa-
mi skośne nawiązuje do okolicznych dachów, a ze-
wnętrzne panele blaszane w niektórych miejscach sta-
ją się perforowane, aby wpuścić do wnętrz i kawiarni 
światło dzienne. Największe zaskoczenie budzi de-
cyzja usunięcia parteru. Budynek sprawia wrażenie 
jakby unosił się nad terenem. Niewielki plac przed 
budynkiem został rozszerzony o przestrzeń znajdu-
jącą się pod bryłą, która jawi się niczym kryształ ze 
stalowych trójkątnych elementów. Wchodzimy w nie-
realny świat współczesnej sztuki, pełny zaskoczeń 
i udziewnień, gdzie bryła unosi się niemal w powie-
trzu, a strop staje się posadzką lub amfiteatrem, gu-
biąc rzeczywistość. Ta przestrzeń łączy się z wąski-
mi uliczkami centrum miasta. Śmiały pomysł i odwa-
ga nowej kreacji stały się tu podstawą wzbogacenia 
istniejącego środowiska.

W najnowszych projektach i realizacjach zespołu 
J. Herzoga & P. de Meuron zanika poszukiwanie 
prostych i czystych form na rzecz bardzo skompli-
kowanych i rozrzeźbionych struktur. Już wcześniej 
w projektach tych architektów wielokroć byliśmy 
zaskakiwani bogatą fakturą płaszczyzn. Jeżeli archi-
tekt wybierający minimalizm ograniczał się do sto-
sowania surowych uproszczonych brył euklidesowej 
geometrii, w których nie można było drążyć i wyci-
nać żadnych kształtów, a ilość otworów okiennych 
i drzwiowych ograniczać do minimum poszukiwania 

niemal w każdej realizacji innych materiałów budow-
lanych stali, szkła, kamienia, betonu, które gnieciono, 
barwiono lub na nich drukowano albo malowano, 
stawało się usprawiedliwieniem [9]. Teraz architek-
tom to już nie wystarcza. Rozmaitość stosowanych 
form i estetyk zapewne związana jest ze śledzeniem 
zjawisk zachodzących we współczesnej sztuce. Owa 
różnorodność wynika z coraz dokładniejszej obserwa-
cji skomplikowanego otaczającego nas świata, gdzie 
formy przyrody, botaniki mieszają się i przenikają ze 
stale obecną geometrią, która się zmienia i modyfi-
kuje. Architektura Herzoga i de Meurona bazuje na 
samym pomyśle, często bardzo odważnym i świeżym, 
pozwalającym na realizację coraz to na pozór niemoż-
liwych wyobrażeń. Dziś czas już na nowy sprzeciw.

Nowe formy lokowane w europejskich miastach, 
przyjmując niejednokrotnie zaskakujące ekstrawa-
ganckie kształty wpisują się w tradycję i kontekst 
przestrzenny miejsca. Interpretacja miejsca realiza-
cji może być rozumiana bardzo indywidualnie i nie-
konwencjonalnie. Architekt musi przekonać otoczenie 
do swoich racji i wyobrażeń. Zmieniające się funkcje 
przestrzeni miejskiej pozostają w pamięci mieszkań-
ców. Jak je zatrzymać? Jak zatrzymać wspomnienia 
o zdarzeniach i kształtach które niegdyś w tych miej-
scach się znajdowały? A może uczynić to w sposób 
najprostszy i czytelny dla wszystkich. Propozycja ol-
brzymiego statku, który zacumował w drugim co do 
wielkości po Rotterdamie porcie Europy nie powin-
na budzić zdziwienia dla rewitalizowanego obszaru 
w HafenCity, od ponad stu lat pełniącego funkcje por-
towo-przemysłowe .Być może owa bryła Filharmonii 
stanie się nową wizytówką miasta, jak gmach opery 
w Sydney, Oslo, Kopenhadze… A że zwieńczeniem 
bryły zamiast żagli stały się fale morskie – to już de-
cyzja artysty, bliska sztuce Nowej Rzeczywistości. 
A może to są właśnie żagle? Odbiór sztuki współ-
czesnej zależy także od wyobraźni odbiorcy. A wy-
obraźnia nie zna granic. 
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THE TRADITION OF A PLACE AND THE EXISTING  
CONTEXT AS AN IMPERATIVE VALUE

New architectonic forms located in European cities, which often assume surprising or extravagant shapes, 
adjust to the tradition and spatial context of a place of implementation. The New Philharmonic Hall in Ham-
burg will make a contemporary landmark – a new symbol of the city. This characteristic object is a formal 
dominant in the revitalized area of Hafen City which has been fulfilling port and industrial functions for more 
than one hundred years. 

Keywords: New architecture, European cities

Having his recipient in mind, an architect as an 
artist wishes to evoke new, different experiences and 
to present his outlook on the surrounding reality. This 
reality must accept the present day in the esthetical 
aspect as well as transformations which take place 
in our cities, the pace of our lives, the achievements 
of technology, new building materials. The idea and 
forms of “liberal arts”, derived from abstract painting, 
accustomed us to feeling surprised and accepting 
rare shapes. It is always very hard for novelties to 
pave their way to the acceptance of esthetical reevalu-
ations. An artist and an architect’s shared assignment 
is to convince their surroundings of the legitimacy 
of their reason. Apart from the Permanent Great 
Vanguard of the 20th century, kinetic and conceptual 
art searches for some “artistic tensions”. Especially 
public objects of culture: museums, theatres, cinemas 
often make sculptures with a huge, unheard-of im-
pact. Their powerfulness must arouse emotions and 
moods. In recent years, we have been able to observe 
numerous implementations of culture objects in Euro-

pean cities. They assume various forms: either simple 
austere geometrical shapes or sculptured formations 
building unusually mighty and characteristic forms.

The New Philharmonic Hall in Hamburg forms 
a vanguard landmark legible in the panoramas from 
the port at the Elbe estuary, visible from the motorway 
and numerous expressways which surround the city 
as well as – owing to its large scale – from many in-
sights in central streets. Hamburg – Free Hansa Town, 
destroyed by the fire in 1842 and then by the Allies’ 
raids during World War II., is being transformed and 
developed. Soon, it obtained the status of one of the 
richest German cities. For several years, it has been 
revitalizing the vast area (155 ha) of the former port dis-
trict HafenCity. Located near the city centre, this district 
will have administrative functions, hotels, a university, 
residential and cultural complexes. It is predicted that 
12,000 people will live and 40,000 people will work 
in the revitalized district in 2020 [1]. Its programme 
includes the renovation and adaptation of the former 
port storehouses, often built of clinker red brick at 
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the turn of the 19th century, for new functions as well 
as the implementation of a number of new objects. 
Public spaces, squares, promenades, parks, new 
bridges over water canals are designed with attention. 
Apart from the university buildings and the Maritime 
Museum, the Science Centre and the largest-scaled 
New Philharmonic Hall will fulfill cultural functions.

The Philharmonic Hall is enormous – it will be 110 
metres tall. In fact, it includes two buildings, one on the 
other, because its glass structure was laid on a store-
house (635,000 m²) called Kaispeicher A, designed 
by Werner Kallmorgen in the years 1963–1966 [2]. An 
open terrace is planned between the existing industrial 
form and the new glass body at the entire width of the 
edifice. Thus, a small clearance, seen from the outside, 
separates two parts – the existing brown brick one and 
the sunlit new glassed-in bluish and white one. That 
port building, 37 m tall and perpendicularly shaped, 
was finished with clinker brick from the outside and 
served as a storehouse for cocoa, tobacco and tea. 
It was located in Dalmannstrasse at Kaiserhöft on the 
Elbe right bank, on a triangular promontory just by 
the river. The form of the new body is surprising – its 
designers, the Swiss team Jacques Herzog & Pierre de 
Meuron say, “…We are interested in human feelings, 
we want to affect all the five senses. Not only eyesight 
but also hearing, smell, taste and touch… The strength 
of our buildings is their immediate and big impact on 
a passer-by…” [3] The building, which ranks among 
the most complicated objects being implemented in 
Europe, will have three concert halls with 2,150 seats, 
550 seats and 170 seats as well as a five-star hotel with 
247 rooms, 45 residential apartments (120–380 m²), 
conference rooms, rooms for the Western German 
radio orchestra, a nightclub and car parks for 510 ve-
hicles on the bottom storeys [4]. The most surprising 
element is the top of the huge glass body which is 
supposed to imitate sea waves. The façade is com-
posed of 1,089 glass elements, many curved and bent. 

In a close insight, we have the impression that some 
of the glass sheets were deformed, as if on purpose. 
Such a principle was adopted for breaking the mo-
notony of the façade. Each glass sheet has a printed 
design for sunlight protection. The external silhouette 
of this body is also supposed to resemble a mystical 
ghost ship lying at anchor in the port of Hamburg. The 
idea of its shape as an architectonic body is nothing 
new. In 1992–1997, Renzo Piano built the Museum of 
Science and Technology Nemo in Amsterdam which 
is covered with sheet copper and resembles the 
green hull of a ship. This 200-metre-long building is 
located in the harbour near the city centre and over 
an expressway. On the roof, the architect designed 
a generally accessible auditorium from which one can 
observe ship and boat traffic in the harbour. Nicholas 
Grimschaw built the Western Morning News publishing 
house and printing house in Plymouth in the form of 
a ship, too. Its body, opened in April 1993, does not 
stand in the harbour but on a meadow in the Bircham 
Valley within a local nature reserve. The curved lines 
of the hull were built of glass panes joined without 
any frames. Very narrow steel flexible connectors and 
crockets, designed by the outstanding constructor 
Peter Rice who collaborated with the architect, attract 
attention. A car park is situated at the back of a hill, 
therefore the main entrance leads through a kind of 
a ramp from which we can observe the narrowing ship 
hull down below. The editor-in-chief’s office is situated 
at the very top on “the bridge”. After two years, on ac-
count of the overheating of the glassed-in interior in 
the summertime, gigantic navy blue curtains had to be 
installed. The implementation has become the flagship 
example of the 1990s High-Tech trend and allowed the 
port city of Plymouth to enter all the publications on 
the latest European architecture. Another big office 
building, called The Ark, in the form of a mighty ship 
was implemented in West London by Ralph Erskine 
in 1996.
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The New Philharmonic Hall in Hamburg (photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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It is not Herzog & de Meuron’s first design adapting 
a postindustrial building for new functions, either. This 
team, the laureates of the Pritzker Award in 2001, im-
plemented the Tate Gallery in London in 1996–1999. It 
is situated on the south Thames riverbank in the former 
Bankside Power Station implemented in 1947–1963 
according to Sir Giles Gilbert Scott’s design. Jacques 
Herzog and Pierre de Meuron won an architectural 
competition for a design of adapting the enormous 
modernist object for the Tate Gallery organized in the 
mid-1990s thanks to a delicate minimalist intervention 
in the existing body [5]. They added small elements of 
frosted glass to the brick edifice with some Art Deco 
elements. “Our strategy was to accentuate the physical 
mightiness of the Bankside, similar to the top of a brick 
building, and to emphasize its powerfulness instead of 
destroying it or trying to decrease it. It is a kind of the 
Aikido strategy when you use your enemy’s energy to 
your own ends. Instead of fighting, you take his entire 
energy away and steer it towards new unexpected 
ways…”[6] The museum is very popular, especially that 
a new footbridge, designed by Norman Foster, leading 
to the north bank in the vicinity of St Paul’s Cathedral, 
was introduced opposite it in 2000. 1.8 million people 
visit the Tate Gallery every year. Considering its popu-
larity, the building had to be extended after four years. 
The first concept of extension (2004–2012) included 
7,000 m² of new exhibition area and surprised the 
architectural world. Instead of a minimalist body, the 
designers suggested a narrowing ten-storey mound 
built of overlapping perpendicular blocks. No-one 
expected such a vibrant form designed by architects 
who used to follow the philosophy of reducing media 
to austere simple minimalist bodies based on such 
an authorial declaration: “In our opinion, beauty is the 
most important thing in a man’s life. Some claim that 
we should not even try to understand art; other people 
say that art is mostly thinking – reason and intuition as 
well. We are attracted to entire material and immaterial, 

traditional and vanguard, contemporary and ancient 
art… Minimalism cleansed bodies and elements mak-
ing them laconic and expressive. Objects restrained 
by just a few walls refer to minimalist  p r i m a l 
s t r u c t u r e s …”[7] The second concept (2008) is 
much calmer with narrow horizontal window apertures. 
Owing to the compactness of this body, its expositional 
area was increased to 10,000 m².

The Swiss architects are deeply interested in the 
adaptation of existing buildings for new functions. 
They say, “Dealing with existing edifices is an exciting 
thing for us because the limitations of such a design 
require various kinds of creativity. In the future, this 
question will be more and more important in European 
cities.” [8] Another implementation shows how to 
change an existing edifice by exposing instead of de-
stroying it. It is the Centre of Contemporary Art CAIXA 
FORUM implemented in the former Mediodia power 
plant (1899) in Madrid in 2001–2008. This object, situ-
ated in the very centre of Madrid, next to the Prado 
Museum and the Queen Sophia Museum of Art, is 
built of clinker brick, while its four facades are officially 
protected. The facades have got four bigger windows 
situated in other places than the existing ones in or-
der to show the contemporary time of creation. The 
architects added two storeys of rusty sheet iron. The 
top of the building – sometimes straight, sometimes 
slanting – refers to the neighbouring roofs, while 
some of the external tin panels become perforated 
to let the daylight into the interiors and the café. The 
decision to remove the ground floor was extremely 
surprising. The building seems to be floating over the 
ground. A small square in front of the building was 
extended with a space under the body which looks 
like a crystal of steel triangular elements. We enter 
the unreal world of contemporary art, full of surprises 
and bizarre elements, where the body almost drifts 
in the air, while the structural ceiling becomes a floor 
or an amphitheatre. This space is connected with the 
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narrow alleys in the city centre. The bold idea of the 
new creation has become the basis for enriching the 
existing environment.

In J. Herzog & P. de Meuron’s latest designs and 
implementations, the search for simple and clear 
things disappears for the sake of very complicated 
and sculptural structures. Even in these architects’ 
earlier designs, we were often surprised by the 
rich texture of their planes. If an architect choosing 
minimalism limited himself to the use of the austere 
simplified bodies of Euclidean geometry, where it 
was impossible to drill or cut out any shapes, while 
the number of window and door openings was re-
duced to the minimum, a search for other building 
materials – steel, glass, stone, concrete which were 
crushed, painted or printed – became a justification 
[9]. These days, architects want more. The diversity 
of applied forms and esthetics is probably related 
to the influence of the phenomena which come up 
in contemporary art. This diversity results from the 
increasingly careful observation of the complicated 
world which surrounds us where the forms of nature 
and botany are mixed and intermingled with omni-
present geometry that changes and modifies things. 
Herzog & de Meuron’s architecture is based upon an 
idea itself, often very daring and fresh, facilitating the 

implementation of apparently impossible concepts. 
Now it is time for another stage of resistance.

New forms located in European cities, which often 
assume surprising and extravagant shapes, are ad-
justed to the tradition and spatial context of a place. 
An interpretation of the place of implementation must 
be understood very individually and unconventionally. 
An architect must talk his surroundings into accept-
ing his reasons and ideas. The changing functions 
of an urban space stay in its inhabitants’ memory. 
How to maintain them? How to preserve memories 
of events and shapes which once could be found 
in these places? It can be done in the simplest and 
most legible manner. The proposition of the huge 
ship lying at anchor in Europe’s second biggest 
port after Rotterdam should not be surprising in the 
revitalized area of HafenCity which has been fulfill-
ing port and industrial functions for more than one 
hundred years. Perhaps the body of the Philharmonic 
Hall will become a new landmark, just like the Opera 
House in Sydney, Oslo, Copenhagen… Crowning 
such a body with sea waves instead of sails was the 
artist’s decision inspired by the art of New Reality. Or 
maybe they are sails. The reception of contemporary 
art depends on its recipient’s imagination as well. And 
imagination is unlimited.
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TRWAŁOŚĆ ARCHITEKTURY

W niniejszym artykule autor odchodzi od tradycyjnego traktowania trwałości jako pojęcia wiązanego z materią 
architektury, postrzegając ją szerzej, także jako wartości symbolicznej i znaczeniowej, a więc także i trwałości 
jej estetyki. 

Słowa kluczowe: architektura, trwałość, znaczenie, symbol

Pojęcie trwałości architektury utrwalił nam w jej 
teorii już antyk, trwały, niezniszczalny, Świadomość 
tę zawdzięczamy Witruwiuszowi z jego znaną, sze-
roko eksploatowaną triadą pojęć: venustas, utili-
tas i firmitas, czyli pięknem, celowością i – tą trwa-
łością właśnie, budynku czy, szerzej, budowli. Do 
niej jako cechy materii, która pozwala jej panować 
nad czasem, wrócę jeszcze, jednak już teraz, na 
wejściu, wyjaśnię, że chodzi o tę architektury sze-
rzej rozumianą cechę, w pełnej jej wartości, czyli 
nie tylko materialnej, ale i użytkowej, estetycznej, 
symbolicznej, a więc w pełnym jej odczuwaniu. In-
teresować nas powinna ona w naszym z niej ko-
rzystaniu, w służeniu ciału, soma, przy zaspokaja-
niu podstawowych naszych potrzeb czyli funkcji, 
a także – w służeniu duchowi, psyche, zaspoka-
janemu architektury wartością estetyczną, formą, 
pięknem. A symbolika i znaczenie? Architektura 
winna bowiem znaczyć, wołać: jestem, czym je-
stem – mieszkaniem, świątynią, szkołą, szpitalem, 
sądem czy fabryką, ale także i symbolizować, sta-
nowić kwintesencję cech wartości, jaką reprezen-
tuje: powagę, dostojność, relaks, intymność, przy-
jazność, spokój, zabawę, nie udawać zaś czegoś, 
czym nie jest, czy też – nie znaczyć niczego w ogó-
le: to, czego nie identyfikujemy, czego nazwać nie 
umiemy – zaistnieć dla nas jakby nie jest w stanie.

Trwałość architektury. Temat to wielce rozległy, 
warto więc ustalić granice, określić czas i miejsce 
rozważań. Nie rozszerzając nadto pola penetracji, 
zostańmy przy polskiej scenie i jej specyfice, z ar-
chitekturą, która przetrwała, gołym okiem przez nas 
rejestrowana.

W świadomości wielu pokoleń – jak wielu? – ar-
chitekturę uważano jako wieczną, no, może długo-
wieczną, wieki trwającą. Ale jaką architekturę? Moż-
na by sądzić, iż mamy tu do czynienia z mitem, jed-
nym z wielu mitów-zakłamań, przyklejonych do nas, 
a których odklejać nie lubimy. Wiemy wszak, że po-
strzeganie pojęcia architektura było rozmaite od za-
wsze i czym jest, do dziś zgody co do tego w pełni 
nie ma, a chodzi tu o uważanie za architekturę wyłącz-
nie dyżurnych jej cudów. Tak, Piramidy czy Partenon, 
a i Katedry – są wieczne. Trwają materii trwałością, 
a gdy się rozsypują, istnieją często nadal – podtrzy-
mywane i naprawiane, lekami i protezami, jak my sami 
i często, z tego starego, szacownego, wiarygodne-
go nie wiele w nich zostaje, zwykle zastępowane jest 
imitacją. Bardziej od materii znaczy dla nas trwałość 
symbolu i mało kogo interesuje, wyjąwszy specjali-
stów, czy materia jest autentyczna czy nie. W grun-
cie rzeczy, niewiadomo, który to okres czy styl dzieło 
zdominował. Bo w gruncie rzeczy to symbol się liczy 
i niekoniecznie jest to symbol samej architektury, lecz 
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miejsca, utrwalonego dzięki nauczaniu historii, dzię-
ki świadomości jej na nas oddziaływania. Jawi się tu 
przykład Wawelu, gdzie święte miesza się ze świec-
kim, gdzie ojczyznę wraz z Bogiem zsakralizowano, 
(choć w istocie to zsakralizowano ojczyznę, a Boga 
uświecczono). I nie ważne, że przez wieki następo-
wały kolejne dodawania architektury do architektury, 
z odejmowaniem po drodze gdzie nawet hitlerowskie 
Niemcy w sześć lat egzystującej stolicy Generalnej 
Guberni coś tam dołożyli, i trwa. Architektura przy-
chodzi, ale i odchodzi. Trwa – miejsce, uświęcone. 

Można chyba więc uważać, iż jej trwałość spełnia 
się głównie w miejscu kultu, w świątyni. Jasne jest, że 
czynnikiem istotnym jest tu materiał i trwałość sym-
bolu sprzęga się z trwałością materii. Jednak nie za-
wsze. Drewniane kościoły płonęły i znikały częściej 
niż murowane, bezpowrotnie, te bardziej znaczące 
przywracano miejscu, stawiając nowe, niekiedy też 
i podobne, zbliżone w kształcie do poprzedników, 
zbliżone oczywiście, gdyż całkiem innych sobie nie 
wyobrażano, gdyż nie potrafiono. I dziś stary, zabyt-
kowy, kościół nawet drewniany, jeśli nie uda mu się 
spłonąć, by godnie odejść – czeka, aż wymieni się 
go na całkiem inny, ale i większy, więc lepiej świad-
czący o sile sacrum (?!), często ze zmianą miejsca, 
może w niewielkiej fizycznej odległości od poprzed-
nika, czyli że i miejsce samo też nie zawsze jest naj-
ważniejsze. Miejsca sakralne zyskiwały trwałość ma-
terialną czasem dzięki magii symbolu: udawało im się 
niekiedy być oszczędzonym, jak w dywanowych na-
lotach alianckich na Niemcy, mimo iż dokoła wszyst-
ko inne, w czas II wojny z ziemią równano. Niekiedy 
też nawet i zwalczające kościół systemy totalitarne 
miejsca te oszczędzały, a i wręcz powstawanie no-
wych miejsc świętych umożliwiały.

A funkcja, a forma? Zatrzymując się w tym miej-
scu przy współczesnym polskim kościele, zapatrzo-
nym w przeszłość, więc utrwalonym, można by za-
uważyć, że funkcja jego żyła jako niezmienna, ściśle 

uzależniona od liturgii. Pewne zmiany wprowadzała 
wprawdzie reformacja – choć nie u nas, gdzie wład-
ną była jej antagonistka – kontrreformacja, ale dopie-
ro architektura posoborowa drugiej połowy XX wieku, 
w tradycyjnym polskim kościele katolickim zwłaszcza 
szczególnie zauważalna, pozwoliła sobie na dowolno-
ści (co choć nie tyle do wolności, ile do anarchii for-
my architektonicznej doprowadziło), szczególnie silnie 
i spektakularnie. Tu zresztą nietrwałość funkcji sprzęgła 
się z formą i de-formowanie stało się zasadą. Sama 
też i funkcja w zmianach innych niż wynikających ze 
zmian liturgii, czyli stanowiących nie zmianę, a raczej 
zamianę, odbiegającą całkiem od sacrum, daje o so-
bie znać w kościele coraz bardziej. Nierzadko spotkać 
się można z wykorzystywaniem na Zachodzie świątyni 
jako uniwersyteckiej auli czy innej sali ludzkich zgro-
madzeń. Sam kościół dopuszczał doraźnie sytuacje, 
już o charakterze świeckim, zwłaszcza gdy w jakimś 
sensie mu to służyło, jak w czasach rodzenia się „So-
lidarności”, ćwierć wieku temu. Jako zamianę znacz-
nie bardziej bezkompromisową uważać można prze-
obrażenie jej np. w hotel (Praga), zapotrzebowanie na 
funkcję kościoła w Czechach wyraźnie od dawna ma-
leje, kierunek ten uważać można zresztą jako coraz 
to bardziej powszechny. Nawet więc świątynia w swej 
trwałości może być pozorna, w jej wszystkich aspek-
tach. Jednak, ze wszystkich możliwych funkcji, jakim 
architektura jest przeznaczona obiekty sakralne zda-
ją się jeszcze najtrwalsze. 

Dom mieszkalny jako drugi obok świątyni rodzaj 
architektury najstarszy jawi się w swej materialnej 
postaci jako najmniej trwały. Powszechność tych jej 
obiektów, od relatywnie nielicznych luksusowych, eli-
tarnych i tym samym nieco trwalszych, poprzez prze-
ciętne mieszkanie klas średnich, do nieograniczonej 
wprost tkanki mieszkaniowej, coraz to bardziej pry-
mitywnych, aż po tymczasowe ludzkie schronienia, 
pojawiające się i znikające bez śladu, sprawia, iż wie-
dza i zainteresowanie nasze olbrzymią większością 
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tego, co określamy jako dom mieszkalny, jest zniko-
me. Jednorodzinny dom atrialny przetrwał za przy-
czyną lawy Wezuwiusza, jako wykopalisko, wieloro-
dzinne insulae już nawet takich śladów po sobie nie 
pozostawiły? Chyba, że archeolodzy nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa. Kilkanaście setek lat i pal-
ladiańskie wille, przykład znany i uznany, do dziś ist-
nieje, by wzrok nasz satysfakcjonować: żywa archi-
tektura trwa jeszcze, ale te czterysta lat z okładem to 
jeszcze nie tak znów wiele.

Za swego rodzaju paradoks uważać by można 
fakt, że przy najbardziej ograniczonej trwałości ma-
terii ludzkiego mieszkania, jego wartość semantycz-
na jest jakby ponadczasowa. Zda się, że wynika to 
ze struktury człowieka, z jego soma i psyche łącz-
nie, w kontekście tych kilku tysiącleci tworzenia wła-
snej osłony, otuliny, tej -tektury, mniej czy bardziej 
arch- . W przełożeniu cech tejże struktury na prze-
strzeń funkcjonowania człowieka, a więc na cechy 
mieszkania, warto zauważyć, jak minimalne, kosme-
tyczne niejako, ilościowe – nie jakościowe zmiany 
mają tu miejsce.

Z punktu widzenia jej przeznaczenia architekturę 
dzieli się na to, co własne i to, co wspólne, czyli na 
architekturę mieszkania i użyteczności publicznej. 
W takim postrzeganiu podziału architektura kultu jest 
użyteczna dla wszystkich. Ale słowo użyteczność nie 
jest tu w pełni adekwatne, a i niezręcznie użyte, grają 
tu zbyt silnie emocje i zastosowanie jego mogłoby 
budzić czyjś sprzeciw, o co u nas nie trudno. Według 
mnie, dominuje tu logika niepełnej adekwatności  
i z tym to przekonaniem przejdźmy do użyteczno-
ści tych wszystkich, od dawna zasiedziałych i tych 
dochodzących, wciąż nowych, jakich coraz to szer-
sze poznawanie świata nam dostarcza. 

W przeciwieństwie do jednorodności – w oma-
wianym kontekście pojęć – tak kultu, jak i miesz-
kania, w przypadku użyteczności publicznej moż-
na mówić o znacznej jej różnorodności. Do najstar-

szych, którym udało się przetrwać do naszych cza-
sów, znaczących, monumentalnych budynków tego 
zakresu należą średniowieczne ratusze i uniwersy-
tety. Jakkolwiek wielokrotnie przywracane do życia 
w konsekwencji zniszczeń różnorakich, przebudo-
wywane, przetrwały w bardziej lub mniej prawdo-
podobnym kształcie, dzięki miejscu i określonych 
wymiarach jego planu, a także relacji w stosunku 
do otoczenia, czyli podobnie jak w przypadkach 
świątyń. Ratusz, uniwersytet, niewiele więcej. Da-
jący się wyraźnie zauważyć przyrost nowych funk-
cji architektury przyspieszał w wieku XIX, by eks-
plodować w jego końcówce i błyskać w XX wieku 
coraz to nowym fajerwerkiem, stosownie do przy-
spieszeń w rozwoju nauki i techniki. Rodzenie się 
nowych użyteczności, ale i permanentna wymiana 
ich architektury, narastało. Coraz to częściej nie 
śmierć techniczna jest śmiercią architektury, lecz 
zużycie semantyczne, często pozornie też i funk-
cji, ale nie z powodu zużycia wartości użytkowych 
per se, lecz w wyniku mody, więc raczej symbo-
lu i znaku. Tu można by rozwinąć wyliczankę po-
jawiających się kolejnych funkcji architektury i ich 
podatność na trwałość, brak miejsca jednak nam 
na to nie pozwała, ale też i nie jest to, w kontek-
ście podjętych rozważań, dla nich istotne. 

Czas. Jego upływ. Nawet wtedy, gdy zdajemy so-
bie z tego sprawę, żyjemy, jakby stał on w miejscu, 
żyjemy przeszłością, żyjemy, jakbyśmy byli wieczni. 
Im jesteśmy starsi, a też – im bardziej żyjemy emocja-
mi niż intelektem, tym bardziej nie akceptujemy no-
wego, trwając w starym. Tak jest ze sztuką i wszyst-
kim tym, co jest z kultury, choć już nie koniecznie 
tym, co z cywilizacji, a więc i z techniki. W architek-
turze łatwo godzimy się na nowe wyposażenie kuch-
ni, na udogodnienia higieny, sprzęt techniczny nie 
budzi zastrzeżeń, ale już nowy kształt domu i jego 
wnętrza z całą architektoniczną formą może budzić 
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sprzeciw nasz. Dlaczego? W przypadku zmian cywi-
lizacyjnych nie mamy wyboru, nie damy rady się im 
przeciwstawić, nie pozwala nam na to zresztą moda, 
nie wypada. W kulturowych – nie, nikt nas do nowe-
go, z zasady zmusić nie może, bezpieczniej jest sta-
nąć w miejscu, czyli się cofać. 

Cofanie, cofanie się jest czynieniem wbrew natu-
rze, niezgodnym ze strukturą honorującą przód czło-
wieka, ale i z naturą: rzeka płynie do przodu – nie 
do tyłu, spadamy w dół – nie do góry. Wyłączając 
poczynania taktyczne, czasem cofamy się doraź-
nie po to, by w konsekwencji pójść do przodu. Bieg 
wsteczny w samochodzie funkcjonuje dla manewru 
sporadycznego wyłącznie, nikt się za jego pomocą 
z zasady nie przemieszcza. Samolot na biegu wstecz-
nym (jeszcze) nie lata. 

A tak przy okazji: słowo wsteczny zbyt dobrze 
nie brzmi, nie darmo wszak konotację ma wątpliwą.

Sens trwałości architektury tkwi, powtórzmy, w jej 
solidności, tak to chyba widział Witruwiusz: zrobić 
coś trwale, czyli dobrze. Warto jednak pamiętać, że 
każde zjawisko ma swe krańcowości i jak często się 
dzieje, tu sprawdza się zasada łuku, gdzie punkt kul-
minacyjny jest w środku, czyli między skrajnościami, 
a człowiek swym rozumem winien wybrać owo opti-
mum. Tak jest i z trwałością: nie za mało jej, ale i nie 
za wiele, czyli: tyle, ile trzeba.

No cóż: a może warto jednak zbudować coś na-
prawdę trwałego. Zbudujmy zatem jakiś wreszcie 
dobry pomnik, może nawet nie z materii, a z du-
cha – aere perennius (Horacy) – trwalszy od spiżu. 

P.S. Niniejszy artykuł jest tekstem znacznie skróco-
nym w stosunku do rozdziału/eseju przygotowywanej 
do publikacji nowej książki autora.
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The notion of the durability of architecture was 
already preserved in its theory by the persistent and 
indestructible antiquity. We owe this consciousness 
to Vitruvius with his well-known and broadly-applied 
triad of notions: venustas, utilitas and firmitas – the 
beauty, utility and firmness of a building or, more 
widely, an edifice. I am going to return to this feature 
of matter which enables it to control time. Right now, 
however, I will explain that we are dealing with this 
broadly understood feature of architecture, in its full 
value – not just material but also utilitarian, esthetic, 
symbolic, in its full reception. It ought to interest us 
in our using it, in serving the body (soma), in satis-
fying our elementary needs or functions as well as 
in serving the spirit (psyche), satisfying architecture 
with an esthetical value, form, beauty. What about 
symbols and meanings? Architecture should mean, 
should call: I am what I am – a flat, a temple, a school, 
a hospital, a court of law or a factory – as well as 
symbolize, make the quintessence of the features of 
the value it represents: seriousness, stateliness, relax, 
intimacy, friendliness, quiet, fun instead of pretend-
ing to be something else or meaning nothing at all: 
what we cannot identify or name seems unable to 
exists for us.

The durability of architecture. This theme is very 
broad so let us demarcate its borders, define the time 

and place of our ruminations. Without widening the 
field of penetration excessively, we will dwell on the 
Polish arena with its specificity and architecture which 
remains recorded with the naked eye.

In the consciousness of many – how many? – 
generations, architecture was considered as eternal 
or lasting for ages. What sort of architecture? We 
might think that we are dealing with a myth, one of 
many hypocrisies which tag along with us but we 
do not want to get rid of them. We know that the 
perception of the notion of architecture has always 
been diversified – even today we do not fully agree 
on what it really is. I mean situations when only its 
usual wonders are acknowledged as architecture: 
the Pyramids, the Parthenon or the Cathedrals are 
eternal. They last with the durability of matter. When 
they fall apart, they are often still alive – supported and 
repaired, treated with medicines and prostheses – just 
like some of us. Not much of their tradition, esteem, 
reliability remains; it is usually replaced with an imi-
tation. The durability of a symbol means more to us 
than matter – few people, except for specialists, are 
interested in whether a sample of matter is authentic 
or not. In fact, we do not know which period or style 
dominated a given work because it is a symbol that 
counts – not necessarily a symbol of architecture 
itself but of a place preserved by historical education, 
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by the awareness of its impact on us. The example 
of Wawel comes up here: the sacred is mixed with 
the profane, Motherland and God are sanctified (or 
Motherland gets sanctified, while God is secularized). 
It does not matter that there were centuries of add-
ing architecture to architecture and then subtracting, 
where even Nazi Germany threw something in within 
the six-year-long existence of the capital city of the 
General-Gouvernement. Architecture comes and 
goes. A sacred place remains.

Thus, we may assume that its durability fulfills itself 
mainly in a place of cult, in a temple. Obviously, mate-
rial is an important factor here, while the durability of 
a symbol is coupled with the durability of matter. Not 
always, though. Wooden churches caught fire and 
vanished more often than brick ones, irreversibly; 
those more significant were rebuilt on site, new ones 
appeared, sometimes alike, similarly shaped because 
it was hard or even impossible to imagine completely 
different ones. These days, a historic, even wooden 
church, if it does not go down in flames and pass 
away with dignity, waits to be replaced with a differ-
ent and bigger one which will prove the power of the 
sacred (?!) more vividly, often with a change of place, 
perhaps within a short physical distance from its pred-
ecessor, so a place itself is not always essential, either. 
Sometimes sacral places gained material durability 
owing to the magic of a symbol: they were spared, 
e.g. in the Allies’ carpet bombings of Germany during 
World War II, even though all around was razed to 
the ground. Even totalitarian systems, which fought 
against the Church, sometimes saved such places or 
facilitated the construction of new holy ones.

What about function, what about form? Dwelling 
on the contemporary Polish Church, remaining under 
the spell of the past and consequently preserved, 
we may notice that its function lived as invariable 
depending strictly on liturgy. Some changes were 
introduced by the Reformation – not in our country, 

though, where its antagonist, the Counter Reforma-
tion, ruled – but it was the post-conciliar architecture 
of the second half of the 20th century, especially in 
the traditional Polish Catholic Church, that allowed 
strong and spectacular arbitrariness (which led to 
anarchy in architectonic form rather than to freedom). 
By the way, the impermanence of function coupled 
with form, while deformation became the rule. Func-
tion itself in changes other than those resulting from 
alterations in liturgy – making an exchange rather 
than a change, straying off the sacred – is more and 
more prominent at the church. We can often see 
a Western temple used as a university hall or another 
kind of room for human gatherings. The Church itself 
summarily accepted situations of secular character, 
especially when they somehow served it, e.g. when 
“Solidarity” was born twenty-five years ago. Trans-
formation into a hotel (Prague), for instance, may 
be considered as a much more uncompromising 
exchange. The demand for the church function in 
the Czech Republic has been decreasing for a long 
time – this trend is more and more common. So, 
even a temple can be apparent in its durability, in 
all of its aspects. However, from among all the pos-
sible functions of architecture, sacral objects seem 
the most durable.

A residential house, the second oldest kind of ar-
chitecture, seems to be the least durable in its material 
form. The commonness of its objects – from relatively 
few luxury, elite and consequently a little more dura-
ble ones, through an average middle-class flat, the 
unlimited housing tissue, more and more primitive 
objects, to temporary human shelters, appearing and 
then disappearing without a trace – does not increase 
our knowledge and interest in most places we call 
residential houses. A detached atrium house endured 
as a find owing to the lava from Vesuvius; multifamily 
insulae did not leave such stamps (?) unless archeolo-
gists have the final say. A dozen hundred years and 
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palladian villas, this well-known and acknowledged 
example which exists till now as a sight for sore eyes: 
living architecture still persists but those four hundred 
years or more is not so much after all.

The fact that, with the most limited durability of the 
matter of human residence, its semantic value seems 
timeless could be regarded as a kind of paradox. It 
probably result from the structure of man, his soma 
and psyche together, in the context of several millenni-
ums of the creation of covering, lagging, this –texture, 
less or more arch-. While referring the features of this 
structure to the space of man’s functioning, i.e. the 
features of residence, we must notice how minimal, 
cosmetic, quantitative not qualitative changes take 
place here.

Form the perspective of its intended use, archi-
tecture can be divided into what is private and what 
is shared – into the architecture of residence and the 
architecture of public utility. In such perception of the 
division, the architecture of cult is useful for everyone. 
However, the term “usefulness” is not fully adequate, 
it is awkwardly used here as emotions are too strong, 
and using it could meet opposition which happens 
very often in our reality. In my opinion, the logic of 
incomplete adequacy dominates here. With this con-
viction, let us proceed to the topic of the usefulness 
of all the old and brand new objects delivered by the 
wider and wider cognition of the world.

Contrary to the uniformity – in the discussed con-
text of notions – of both cult and residence, we can 
talk about the diversity of public utility. The oldest, 
still enduring, significant, monumental buildings in 
this domain include medieval town halls and universi-
ties. Often brought back to life as a consequence of 
various devastations, rebuilt, they remain in a more 
or less probable shape owing to the place and 
limiting outlines of its plan as well as in relation to 
the surroundings, similarly to the case of temples. 
A town hall, a university, nothing more. A noticeable 

increase in new architectural functions accelerated 
in the 19th century to explode at its end and flash in 
the 20th century with new fireworks, adequately to 
the quick development of science and technology. 
The birth of new utilities as well as the permanent 
exchange of their architecture were rising. More and 
more often, semantic wear, not technical death, is 
the death of architecture, often apparently of its func-
tion, too, but not because of the wear of utilitarian 
values per se but as a result of fashion – a symbol 
and a sign. Now, we could keep enumerating vari-
ous functions of architecture and their receptivity to 
permanence but we do not have enough space for 
that and they are not quite relevant in the context 
of our ruminations.

Time. Its lapse. Even when we are aware of it, 
we live as if it stood still; we live on the past as if 
we were eternal. The older we get and the more we 
live on emotions rather than intellect, the less we 
accept the new, choosing to linger in the old. It ap-
plies to art and everything that comes from culture, 
not necessarily from civilization or from technology. 
In architecture, we easily accept new kitchen or 
bathroom appliances – technical devices do not 
arouse our reservations, while a new shape of our 
house and its interior with the entire architectonic 
form may meet our opposition. Why? In the case of 
civilization changes, we do not have a choice, we 
cannot oppose them, fashion restrains us, it is not 
right. In the case of cultural changes – no way, as 
a rule nobody can force us to accept novelty, it is 
safer to stand still, to move back.

Moving back means acting against nature, in-
consistently with a structure which favours the front: 
a river flows forward, not backward, we fall downward, 
not upward. Excluding some tactical actions, we 
sometimes move backward for a moment in order to 
go forward again. The reverse gear in a car functions 
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for a sporadic manoeuvre only, no-one really moves 
with its help. An aeroplane does not fly on the reverse 
gear (for the time being at least).

By the way, the word reverse does not sound well 
and has a questionable connotation.

Let us repeat that the sense of the durability of 
architecture resides in its sturdiness; just like Vitruvius 
said: to make something durable means to make it 
well. We must remember, however, that every phe-
nomenon has its extremes and, as it often happens, 
the principle of an arch proves correct here – the 
culminating point is in the middle, between the ex-

tremes. A man should use his judgement in order to 
choose this optimum. It also applies to durability: not 
too less of it, not too much – just right.

Well, perhaps to build something really durable 
is not such a bad idea. If so, let us erect a genuinely 
good monument of spirit instead of matter – aere 
perennius (Horace) – more lasting than bronze.

PS. This paper is an abridged version of a chap-
ter/essay from the author’s new book which is being 
prepared for printing.
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CZYNNIK TECHNOLOGICZNY A STARZENIE ARCHITEKTURY  
MIEJSC PRACY

Zmiany nowoczesnych technologii produkcyjnych następują średnio co pięć lat. Są jednym z wiodących 
aspektów w starzeniu architektury przemysłowej. Również w obiektach szpitalnych intensywne użytkowanie 
i zmiany w technologiach medycznych wpływają na starzenie obiektów. Wiele wskazuje na to, że najbliższe 
lata będą się wiązały w Polsce z licznymi inwestycjami szpitalnymi.
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Starzenie jest nieuchronnym procesem niweczą-
cym proces twórczy. Buntujemy się przeciw niemu, 
tak jak niechętnie przyjmujemy do wiadomości 
nieuchronność naszego starzenia i konieczność odej-
ścia. Koncypując architekturę, zdecydowana więk-
szość twórców, nawet podświadomie, pragnie pozo-
stawić po sobie dzieło, które niezmienione przetrwa 
wieki i zapisane w rocznikach awangardy, będzie 
świadectwem talentu swojego autora. Ale tak jak i my 
przemijamy, tak i przemija architektura i jak my się 
starzejemy, tak starzeje się i architektura.

Czynników które na to wpływają jest wiele, jak 
i wiele jest aspektów tego procesu. Bardzo istotne są 
czynniki ekonomiczne, jak to zawsze jest w kapitali-
zmie, ale dla architektów najważniejsze wydają się:

Aspekt estetyczno-wrażeniowy, a więc przemi-
janie atrakcyjności rozwiązań formalnych wskutek 
zmian wiodących upodobań. Szybkie zmiany domi-
nujących kierunków twórczych i szybkie jak nigdy 
dotąd procesy ich ewolucji, powodują, że i w aspek-
tach estetyczno-wrażeniowych starzenie się archi-
tektury, a więc i przemijanie jej atrakcyjności jest 
znaczne [1].

Starzenie się materiałów, głównie elewacyjnych, 
co powoduje konieczność czyszczeń i odmalowy-
wań, przeważnie co 20 lat, a także, często prowa-
dzi do odejścia od pierwotnego wyrazu estetycz-
no-wrażeniowego, a niekiedy jest i asumptem do 
zmian bryłowych.

Zmiana potrzeb użytkowych i funkcjonalnych, co 
powoduje konieczność przebudów, przekształceń we-
wnętrznych, a co najsilniej dotyka architektów i ze-
wnętrznych [2].

W architekturze miejsc pracy, w aspekcie starze-
nia się architektury, najistotniejszy jest czynnik zmian 
potrzeb funkcjonalnych, wynikających ze zmian tech-
nologicznych. W nowoczesnych zakładach produk-
cyjnych o zaawansowanych technologiach uważa 
się, że zmiany wyposażenia i maszyn, przeważnie 
zinformatyzowanych robotów, następują średnio co 
pięć lat. Tak zatem co pięć lat mają miejsce mody-
fikacje, które jeżeli przekraczają możliwości wynika-
jące z elastyczności funkcjonalnych, powodują ko-
nieczność przebudów i rozbudów.

W zakładach produkcyjnych najnowszych tech-
nologii istnieje, niespotykana w innych typach obiek-
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tów, relacja kosztów technologii do architektury, czy-
li linii produkcyjnych do ich obudów. Jak podaje, na 
podstawie danych szwajcarskich, Krzysztof Gasidło 
(2010, s. 15), w zautomatyzowanych, zrobotyzowa-
nych zakładach, linia produkcyjna jest w przybliże-
niu pięćdziesiąt razy droższa od obiektu w którym 
jest zainstalowana. A więc architektura to tylko 2% 
kosztów inwestycji. 

Trzeci czynnik, swoisty dla architektury przemy-
słowej, to konieczność perfekcyjnej sprawności, 
a więc funkcjonalności układu. Zakład powstaje by 
produkować. Każde utrudnienie, każde wydłużenie 
wewnętrznej drogi komunikacyjnej, każde odstępstwo 
od strefowania poziomego, jest w efekcie podroże-
niem kosztów wytwarzania i jest przez zakład przyjmo-
wane niechętnie i eliminowane w miarę możliwości.

Te trzy czynniki, a więc częste zmiany techno-
logii, zdecydowana przewaga w kosztach wyposa-
żenia produkcyjnego nad obudową, czyli architek-
turą oraz konieczność perfekcyjnej funkcjonalności, 
powodują, że dla zakładów produkcyjnych konieczne 
są: nadrzędność procesów wytwórczych w układzie 
przestrzennym i rozwiązaniach techniczno-konstruk-
cyjno-materiałowych oraz jest daleko idąca elastycz-
ność, wewnętrzna (możliwość zmiany technologii) 
i zewnętrzna (rozbudowa całości lub poszczególnych 
wydziałów). W tym aspekcie w projektowaniu ich kon-
cepcji można wyróżnić trzy tendencje. Europejska, 
bazująca na silnie rozbudowanej technicznie i insta-
lacyjnie podłodze i lekkiej obudowie. Amerykańska, 
pozostawiająca podłogę dla komunikacji i rozmiesz-
czenia maszyn i urządzeń oraz prowadząca instala-
cje w silnie rozbudowanym stropie. W początku lat 
80. w Japonii zrodziło się nowe ujęcie, chyba naj-
lepiej dostosowane do zrobotyzowanych procesów 
technologicznych. Otóż wychodząc z przesłanek eko-
nomicznych, a więc zdecydowanej przewagi kosz-
tów technologii i jej częstych zmian, postanowiono 
potraktować architekturę jako ścisłą obudowę, dosto-

sowaną do konkretnej technologii, bez uwzględnia-
nia aspektów elastyczności i ponoszenia z tym zwią-
zanych kosztów, która wraz ze zmianą wyposażenia 
maszynowego zostaje rozebrana. Innymi słowy sta-
wiany jest zakład, który pracuje w konkretnej tech-
nologii, a wraz z jej zmianą jest w całości rozbierany, 
a na jego miejscu stawiany nowy – „jednorazowy”. 
Architekturę można tu porównać do „karoserii” pro-
cesu technologicznego.

W ostatnich latach uwidocznił się jeszcze jeden 
przejaw potrzeb permanentnych zmian w architektu-
rze, w zakresie architektury miejsc pracy, wynikają-
cy z postępu technologii, wyposażenia i ze zjawiska 
masowości. Dotyczy to szpitali. Otóż zalecaną żywot-
ność budynku szpitalnego określa się obecnie na 50 
lat. Jest ona determinowana sprawnością funkcjonal-
ną, sprawnością techniczną instalacji i materiałów wy-
kończenia wnętrz, a także podnoszeniem standardów 
obsługi pacjentów i pracy personelu. Szacuje się, że 
co 10 lat szpital powinien być modernizowany. Wyni-
ka to ze zmian w technologiach medycznych, zmian 
w wyposażeniu medycznym, w procedurach i stan-
dardach, z zużycia materiałów wykończenia i wypo-
sażenia, a także ze zmian w normach sanitarno-epi-
demiologicznych [3]. 

Ponieważ ilość aktualnie działających szpitali 
w Polsce, publicznych i niepublicznych, szacuje się na 
ponad 750, oznacza to że ponad 70 szpitali powinno 
być co roku poddawanych modernizacji, a ponadto 
ponad 10 powinno się corocznie wznosić i oddawać 
do użytku. Taka też w przybliżeniu ich ilość powinna 
być wyłączana z użytkowania, albo poddana gene-
ralnej przebudowie. Jest to tym istotniejsze, że wiele 
obiektów szpitalnych u nas jest i leciwych i o struk-
turze nie pozwalającej na adaptacje do aktualnych 
wymogów technologii medycznych i postulowanych 
standardów. Lista zastrzeżeń odnośnie stanu obiek-
tów naszego szpitalnictwa i ich wyposażenia jest 
długa, a zaległości modernizacyjne i inwestycyjne są 
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znaczne. Wynika to z wielu przesłanek, ale przede 
wszystkim z niedoborów finansowych – szpitale nasze 
są w znacznym zakresie niedoinwestowane. Należy 
wyraźnie podkreślić, że współczesne szpitalnictwo 
dokonało w ostatnich dekadach kolosalnego kroku 
naprzód, zarówno w zakresie wyposażenia, technolo-
gii medycznych jak i procedur. Jednakże ten postęp 
jest kosztowny. Popularnie szacuje się, że w realizacji 
nowoczesnych obiektów jedno łóżko szpitalne kosz-
tuje obecnie około 1 miliona złotych – bez uwzględ-
niania kosztów sieci i infrastruktury zewnętrznej oraz 
funkcji pomocniczych szpitala, takich jak stołówki, 
pralnie, laboratoria [4]. Stąd też biorą się zaległości 
inwestycyjne i zdecydowanie częstsze, prowadzone 
etapami rozbudowy i cząstkowe modernizacje, niż 

wznoszenie nowych i wyburzanie starych oraz gene-
ralne modernizacje.

Problem inwestycji szpitalnianych jest u nas nader 
istotny z dwóch powodów. Po pierwsze aktualna baza 
obiektów jest przestarzała i mało podatna na moder-
nizacje i dostosowania do zmian technologii medycz-
nych oraz wzrastających standardów leczenia pacjen-
tów [5], a po drugie można się spodziewać rosnącego 
zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju usługi związa-
ne ze zdrowiem i leczeniem, proporcjonalnie do pod-
noszenia się stopy życiowej, starzejącego się spo- 
łeczeństwa. Tak zatem można suponować, że w naj-
bliższych latach nastąpi znaczący wzrost ilości inwe-
stycji szpitalnych, zarówno w sektorze publicznym, 
jak i coraz częściej niepublicznym, a więc prywatnym.

PRZYPISY

[1] Problem szybkich zmian stylowych we współczesnej ar-
chitekturze był poruszany, omawiany a jego przyczyny ana-
lizowane. Z polskiej literatury można wymienić dzieło funda-
mentalne, również w tym względzie, autorstwa Władysława 
Tatarkiewicza: Dzieje sześciu pojęć (1988). Poruszali też tą 
problematykę, dość krytycznie komentując i Zbigniew Gą-
dek w Architektura miejsca (1996) i Jacek Krenz w Archi-
tektura znaczeń (1997).
[2] O konieczności dostosowania do aktualnych potrzeb 
użytkowników i o losie architektury, która się do nich nie 
dostosowuje pisał już Steen Eiler Rasmusen w Odczuwanie 
architektury (1999). Autor miał możność, w połowie lat 1980. 
dokonać w tym względzie własnych obserwacji na przykła-
dzie wybitnych dzieł Le Corbusiera w regionie Ile-de-Fran-
ce. Mistrz zrealizował tam blisko 30 budynków. Są sławne, 
uważane za zabytki architektury modernistycznej, wykazy-
wane w przewodnikach po wybitnych realizacjach architek-
tonicznych. Mimo to wszystkie, poza jednym, zostały prze-
budowane z przekształceniami widocznymi na elewacjach, 
a czasami i w układzie bryłowym. Tylko bursa studentów 
szwajcarskich w paryskim miasteczku studenckim, pozosta-

je w stanie idealnym. Jest odmalowana, czysta i wygląda 
tak jak gdy ją ukończono w roku 1932. Ten wyjątek można 
tłumaczyć unikalną mentalnością Szwajcarów.
[3] W Polsce wszystkie obiekty szpitalne powinny być do-
stosowane do nowo przyjętych norm do końca roku 2013. 
Potem Narodowy Fundusz Zdrowia nie powinien zawie-
rać kontraktów z jednostkami nie w pełni dostosowanymi.
[4] Problematyka projektowania i realizacji szpitali, ich stan 
i problemy w Polsce, została omówiona podczas Sympo-
zjum Komitetu Ergonomii PAN w roku 2009 – Ergonomia 
a ryzyko błędu medycznego. Porównaj: Orłowski J., Wal-
kowski A., Złowodzki M.: Ergonomic aspects in the func-
tional and spatial design of hospitals (2009; s. 139–140).
[5] Istniejące w Polsce szpitale zlokalizowane są głów-
nie w obiektach wybudowanych w XIX i XX wieku. Naj-
więcej wzniesiono ich w latach 60. i 70. Od lat 70. szpita-
le realizowano w oparciu o projekty typowe – szpital po-
wiatowy o 320 łóżkach, o randze wojewódzkiej o od 620 
do 1000, specjalistyczne o 500 łóżkach. Pracują ciągle 
u nas też obiekty niemalże zabytkowe, powstałe jeszcze 
w XVIII stuleciu.
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TECHNOLOGICAL FACTOR IN GROW OLD ARCHITECTURE  
OF WORK PLACES

Changes of production modern technologies are taking place on average every five years. They are one of 
leading aspects in grow old of industrial architecture. In hospital objects the intensive use and changes in 
medical technologies also influence on grow old of objects. It is very probable, that there will be many ho-
spital new investments in the nearest years in Poland.

Keywords: architecture of places of employment, flexibility, architecture of hospitals

Growing old is an inevitable course of action which 
thwarts the process of creation. We rebel against it 
unwilling to take cognizance of the inescapability of 
our ageing and the necessity of departing from this 
world. Cogitating architecture, most creators, even 
subconsciously, want to leave a work behind which 
will last for ages unchanged and recorded in the 
annals of the vanguard, which will be a testimony to 
its author’s talent. But the truth is that we fade away 
and architecture fades away as well, we grow old and 
architecture grows old, too.

There are as many factors which influence this proc-
ess as its aspects. Economic factors are very important 
which is the usual thing in capitalism. However, from 
the architectural point of view, essentials are as follows:

The aspect of esthetics and impressions – the 
fleetingness of the attractiveness of formal solutions 
as a result of changes in the leading preferences. 
Quick changes of the dominating creative trends and 
the fast, like never before, processes of their evolution 
increase the degree of the ageing of architecture and, 
consequently, the fleetingness of its attractiveness in 
the aspects of esthetics and impressions [1].

The ageing of materials, mainly façade, causes 
the necessity of cleansing and painting, usually every 
twenty years, and often leads to a departure from the 
original esthetical expression. Sometimes it acts as 
a catalyst to introduce some body changes.

Changing utilitarian and functional needs causes 
the necessity of rebuilding and internal transform-
ing which particularly affects architects and external 
structures [2].

In the architecture of workplaces, in the aspect 
of the ageing of architecture, the factor of changing 
functional needs, which results from technological 
alterations, is the most important. In modern manufac-
turing plants using advanced technologies, changes 
of equipment and machines, mostly computerized 
robots, ought to be introduced every five years on 
average. Thus, modifications which, if they exceed 
possibilities resulting from functional flexibility, cause 
the necessity of rebuilding and extending should take 
place every five years, too.

Manufacturing plants using the newest technolo-
gies have got a unique relation between the costs of 
technology and architecture, i.e. between the assem-
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bly lines and their casing constructions. As Krzysztof 
Gasidło (2010, p. 15) says on the basis of the Swiss 
data, in automated, robotized plants, the assembly 
line is approximately fifty times more expensive than 
the object it is installed in. Thus, architecture makes 
just two per cent of the costs of an investment.

The third factor, typical of industrial architecture, is 
the necessity of perfect efficiency – the functionality of 
a layout. A plant comes into being in order to produce. 
Every difficulty, every prolongation of the internal 
transport road, every departure from horizontal zoning 
in effect increases the costs of manufacturing which 
is accepted by the plant unwillingly and eliminated if 
it is at all possible.

On account of these three factors – frequent 
changes of technology, evident advantage of the 
costs of manufacturing equipment over its casing 
construction (architecture), and the necessity of 
perfect functionality – production plants require the 
superiority of manufacturing processes in a spatial 
layout as well as technical, constructional and ma-
terial solutions, and broadly understood flexibility 
– internal (the possibility of changing technologies) 
and external (the extension of a whole or individual 
departments). In this aspect, three tendencies in 
designing concepts can be distinguished. European, 
based upon extended floor technology and installa-
tion as well as light casing construction. American, 
leaving the floor for transport and the arrangement 
of machines and devices, placing installations in the 
extended structural ceiling. In the early 1980s, a new 
approach was born in Japan, probably best adjusted 
to robotized technological processes. Starting from 
some economic premises – the evident advantage 
of the costs of technology and its frequent changes, 
they decided to treat architecture as a compact cas-
ing construction, adjusted to a specific technology 
without taking the aspects of flexibility into considera-
tion or bearing the related costs, which is dismantled 

at the time of changing the machine equipment. 
In other words, a plant is implemented and then it 
works in a specific technology. When this technology 
is changed, the plant gets completely dismantled. 
A new “disposable” establishment is built in its place. 
Architecture may be compared to the “car body” of 
a technological process here.

In recent years, another symptom of the needs for 
permanent changes has appeared in architecture – in 
the field of the architecture of workplaces resulting 
from the progress of technology, equipment and 
mass-scale phenomena. It concerns hospitals. At 
present, the suggested lifespan of a hospital building 
is fifty years. It is determined by its functional ability, 
the technical efficiency of installations and interior 
finishing materials as well as the increasing standards 
of patient service and the personnel’s work. It is esti-
mated that a hospital should be modernized every ten 
years. It results from changes in medical technologies, 
changes in medical equipment, in the procedures and 
standards, from the exploitation of finishing materials 
and equipment as well as from changes in the sanitary 
and epidemiological norms [3].

The estimated number of currently working public 
and nonpublic hospitals in Poland is more than 750 
which means that over seventy hospitals should be 
modernized every year. What is more, over ten hospi-
tals ought to be implemented yearly. A similar number 
of hospitals should be closed down or generally re-
built. It is so significant because many of our hospital 
objects are outdated, while their structure makes it 
impossible to adapt medical technologies and the 
postulated standard for the current requirements. 
The list of reservations concerning the condition of 
the objects of our hospital system and their equip-
ment is long, while backlogs in modernizations and 
investments are considerable. It results from various 
circumstances, mostly financial shortages – our hos-
pitals are underinvested to a large extent. We must 
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strongly emphasize the fact that the contemporary 
hospital system took a colossal step forward in the 
last decades, in the field of medical equipment and 
technologies as well as the procedures. However, this 
progress is costly. It is popularly estimated that, in the 
implementation of modern objects, one hospital bed 
costs about one million PLN – excluding the costs 
of the external network and infrastructure as well as 
auxiliary functions, such as canteens, laundries or 
laboratories [4]. That is why arrears, extensions in 
stages and fragmentary modernizations are more 
frequent than building new hospitals, demolishing 
old ones and general modernizing.

The problem of hospital investments is so sig-
nificant for two reasons. Firstly, the current base of 
objects is antiquated and rather unreceptive to mod-
ernizations and adjustments to changes in medical 
technologies and the increasing standards of treat-
ment [5]. Secondly, we may expect growing demand 
for all kinds of services related to health and treat-
ment, proportionally to the increasing living standard 
and the ageing society. Thus, we must suppose that 
in the years to come there will be a considerable 
increase in the number of hospital investments, both 
in the public sector and, more and more frequently, 
the nonpublic – private sector.

ENDNOTES

[1] The problem of fast stylistic changes in contemporary 
architecture has been discussed and its causes have been 
analyzed. From the Polish literature, let us mention a fun-
damental work in this respect written by Władysław Tatar-
kiewicz: Dzieje sześciu pojęć (1988). These problems were 
also critically commented by Zbigniew Gądek in Architek-
tura miejsca (1996) and Jacek Krenz in Architektura zna-
czeń (1997).
[2] In Feeling Architecture (1999), Steen Eiler Rasmussen 
wrote about the necessity of adjustment to users’ current 
needs and about the destiny of unadjusted architecture. In 
the mid-1980s, this author could observe some examples 
of Le Corbusier’s outstanding works in the region of Ile-de-
France. The Master implemented almost thirty buildings the-
re. They are famous, acknowledged as monuments of mo-
dernist architecture, presented in guidebooks as grand ar-
chitectural implementations. In spite of that, all of them but 
one were rebuilt with transformations visible on their faca-
des and sometimes in the body layout. Only the Swiss stu-
dents’ dormitory in a campus in Paris remains in ideal con-

dition. It is repainted, clean and looks like in the implemen-
tation year 1932. This exception may be explained by the 
unique Swiss mentality.
[3] In Poland, all hospital objects should be adjusted to the 
newly adopted norms till the end of the year 2013. After 
that, the National Health Fund should not enter into con-
tracts with unadjusted units.
[4] The problems of designing and implementing hospi-
tals, their condition and problems in Poland were discus-
sed at the Symposium of the PAS Committee on Ergono-
mics in 2009 – Ergonomics and the Risk of Medical Error. 
Compare: Orłowski J., Walkowski A., Złowodzki M.: Ergo-
nomic aspects in the functional and spatial design of hospi-
tals (2009; pp. 139–140).
[5] Polish hospitals are mainly located in objects con-
structed in the 19th and 20th century. Most of them were 
raised in the 1960s and 1970s. Since the 1970s, hospi-
tals have been implemented on the basis of typical de-
signs – a district hospital with 320 beds, a provincial ho-
spital with 620–1,000 beds, a specialist hospital with 500 
beds. Quasi-historical objects, constructed in the 18th cen-
tury, are still working.
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REINKARNACJA ARCHITEKTURY

Architektura jest wszechobecna, lecz kiedy zostaje unicestwiona przez czas, siły przyrody, a także człowieka, 
zostaje wspomnienie, które czas również trawi i czasem nie zostaje nic. Bywa jednak, iż dzieło się odradzaw 
przekazie słownym, prowokuje wyobraźnię do kolejnych reinkarnacji w postaci poezji,muzyki, obrazów lub 
rekonstrukcji. Architektura trwa więc nadal, czasem też powstaje w jej miejscu pomnik-muzeum pamięci, jak 
w przypadku Word Trade Center.

Słowa kluczowe: architektura,czasoprzestrzeń,wieża,monument,pomnik, poezja, muzyka, 
fotografia, reinkarnacja, muzeum

Jeżeli założymy przedmiotowość -fizyczność dzieła 
architektonicznego, to jego przetrwanie jest uwarunko-
wane wieloma czynnikami. Architektura jest wielowar-
stwowym bytem, którego jakość formy, wartość este-
tyczna, jest znaczeniem podporządkowanym czaso-
wi. Poddaje się ją ocenie, w miarę upływającego cza-
su, zarówno w kategoriach przydatności jak i wartości 
formalnej. Można więc uznać jej nie tyle ulotność, ile 
zmienność. Bywa zapomniana, przemijanie jednak do-
tyczy danej przestrzeni i czasu w którym posiada ona 
siłę oddziaływania na odbiorców tu i teraz.

„Efektem przemijania nieodwracalnego jest fizycz-
ne unicestwienie obiektu” – pisze Dariusz Kozłowski, 
a jednak przywołane przez autora pojęcie Światowe-
go Muzeum Wyobraźni daje nadzieję na przetrwanie 
poprzez odrodzenie się najbardziej doniosłych dzieł 
architektury. 

Czasem architektura staje się ledwo zauważa-
nym cieniem przeszłości. A jednak nie przemija, gdyż 
może nadejść moment jej przebudzenia i ponowne-
go wejścia do teatru przestrzeni. Schodzi za kulisy,a-
by ponownie zaistnieć. Bywa, że przebudzenie na-
stępuje po wiekach i jest przywitane z zachwytem. 

Jednak zarówno architektura znacząca swoje trwa-
nie kolejnymi okresami akceptacji, jak i ta istniejąca 
w cieniu potęgi i majestatu dzieł nigdy niezapomnia-
nych trwa, aprzemija jedynie jej znaczenie. Wreszcie 
może zostać unicestwiona przez potrzebę powstania 
nowego dzieła-budowli, na które jest zapotrzebowa-
nie w danej czasoprzestrzeni. Tak też znika, jak każdy 
byt materialny nie oszczędzany przez czas i nie pie-
lęgnowany przez współczesnych mu użytkowników.

Architektura przemija też w wyniku zdarzeń, na 
które jej twórca – człowiek nie ma wpływu; sił przyrody 
niszczących budowle po dzień dzisiejszy. Człowiek 
zmuszony do migracji –opuszczenia zamieszkanego 
przez siebie terytorium,pozostawia swoje nieruchome 
dzieło, a czasniszczy je bezpowrotnie. Nie jest to 
jednak proces nieodwracalny, ślady odnalezione 
w teraźniejszości budzą pokłady wyobraźni, stymulują 
badania i obrazy minionych form architektonicznych 
uśpionych pod pyłem czasu, ożywają w postaci dzieł 
literackich, rysunków, malarstwa bądź rekonstrukcji 
całych wykreowanych kiedyś przestrzeni.

Dzieła ponadczasowe architektury to dzieła – po-
mniki dążeń człowieka do doskonałości. Wyrazem 
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owych dążeń były i są przykłady architektury. Czasem 
są to dzieła pozostające w fazie narysowanej wizji, 
niewykonalnej idei, będące świadectwem jakże ludz-
kich cech: ambicji i pychy. Dzięki temu istniejąniezre-
alizowane budowle, które mają siłę przetrwania nie-
zależnie od ich fizycznego bytu. Dotyczy to także ry-
sunków – projektów, a jednak trwają jako ślady ludz-
kiej wyobraźni i prowokują do zadawania sobie pytań. 
Stają się też źródłem inspiracji dla pokoleń (Etienne 
Luis Boulee, mauzoleum Izaaka Newtona)[1].

Z kolei czasem możemy dotrzeć do obiektów,któ-
re co prawda nie są arcydziełami architektury, ale ze 
względu na specyficzny charakter zasługują na uwa-
gę. Tu ożywia je chociażby rysunek piórem Zakładów 
Przemysłowych McCoonnela w Anglii z 1826, autor-
stwa Karla Friedricha Schinkela [2].

Większość obiektów, które pokonały siłą trwania 
czas, stanowią ucieleśnienie dążenia do doskonało-
ści umysłu ludzkiego, osiągającego to, co wydawa-
ło się nieosiągalne. Jeśli nie zostały pokonane przez 
żywioły natury i ludzką zachłanność przetrwały, na-
tomiast przyszłość ich w sensie fizycznego bytu jest 
zawsze niewiadomą.

 Można przytoczyć przykłady kilku obiektów, któ-
rych istnienie w świadomości powszechnej nie prze-
mija, obiekty którym w najbliższym czasie nie grozi 
odejście w niepamięć: Wieża Babel, Ogrody Semira-
midy, Biblioteka Aleksandryjska, WordTrade Center.

Wieża Babel istnieje tylko w sferze nieograniczonej 
wyobraźni archeologów, historyków,badaczy Biblii, Ko-
ranu, malarzy, filmowców. Co do jej wyglądu nie ma 
jednolitej teorii, wiadomo jednak, że istotną jej cechą 
było dążenie do osiągnięcia niebotycznej wysokości, 
podobnie jak w przypadku wielu innych obiektów po-
wstałych na większości kontynentów. Skala i jej forma 
jest najczęściej wyznacznikiem potęgi! Siła oddziały-
wania tej legendy jest niepodważalna i niezwykle sty-
mulująca wyobraźnię twórczą; malarzy, pisarzy, kom-
pozytorów poetów, filmowców(Peter Bruegel-starszy-

,liczne wyobrażenia malarskie wieży Babel, Jeorge Luis 
Borghes opowiadanie Biblioteka Babel, 1941, kantata 
Igora StrawińskiegoBabel 1944, film Metropolis Fritza 
Langa,1924. Polska poetka noblistka, Wisława Szym-
borska także napisała wiersz inspirowany słynną le-
gendą (Na wieży Babel) [2].

Z V w. p.n.e. pochodzą przekazy słowne o wiszą-
cych Ogrodach Semiramidy historyka greckiego 
Herodota z Halifarnasu, potwierdzające istnienie 
jednego z cudów świata, a późniejsze wykopaliska 
temu nie przeczą. Wszelkie świadectwa istnienia 
obiektu (posiadającego także niezrównany system 
nawadniania), podobnie jak Wieża Babel prowokują 
wyobraźnię.

Idąc śladem budowli, które z różnych przyczyn 
zniknęły i stały się legendą, należy wspomnieć o Bi-
bliotece Aleksandryjskiej, budowli która powstała w III 
wieku p.n.e.

Słynna biblioteka doczekała się kolejnej realiza-
cji pod koniec XX stulecia(obecna nazwa Bibliotheca 
Alexandrina), nowa budowla nie jest repetycją legen-
darnego obiektu, gdyż tylko funkcja została powtó-
rzona. To forma zdecydowanie współczesna,ale po-
przez zamkniętą w pamięci legendę biblioteka staro-
żytna trwa nadal. Jej wskrzeszenie nastąpiło w 1988 
roku, kiedy ogłoszono konkurs architektoniczny,wy-
grany przez norweski zespół(oficjalne otwarcie na-
stąpiło w 2002 roku) [3].

Zapewne przykładów takiej reinkarnacji architek-
tury jest znacznie więcej, nieśmiertelność, zaś liczy 
się nie ilością zrekonstruowanych obiektów, ale siłą 
pamięci o nich.

Pamięć – jej przywołanie – może upostaciowić się 
na tyle sposobów, ile jest języków wyrażania jej, na 
przykład poprzez legendę następuje jej ucieleśnianie 
czytelne dla zmysłów ludzkich. Dzieła takie zawsze 
nawiązują do prawzoru zawartego w pamięci i oży-
wają, a zatem trwają w innej postaci są rodzajem re-
inkarnacji, a ta zapewnia im nieśmiertelność.
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Im silniejsze są emocje związane z unicestwionym 
obiektem, tym większa moc działania na pobudzanie 
pamięci i wyobraźni potomnych. Bywa, że odradzanie 
w pamięci dzieła architektury trwa wieki, czasem jed-
nak siła odczucia straty pozwala na reakcję natychmia-
stową. Wartość, jaką wniósł do dziejów budowy miast 
Nowy Jork,to w ogromnym tempie mnożenie się wie-
żowców na przestrzeni wyspy Manhattan. Gdy w 1973 
roku WTC, w wyścigu osiągnięcia maksymalnej wyso-
kości budowli prześcignął dotąd najwyższy budynek 
na świecie Empire State Building, stało się to powo-
dem do dumy mieszkańców Nowego Jorku. Z wież 
WTC można było ogarnąć całe miasto, aż po kres,a 
także sięgnąć wzrokiem na sąsiadujące z nim Stany.

Miasto, które już wówczas miało kosmopolitycz-
ne oblicze i było stolica kulturalną świata nieoczeki-
wanie stało się ofiarą.

 To nie huragan uderzył w niebotyczne wieże, kolej-
ne świadectwo potęgi ludzkiego umysłu, ale człowiek 
przepełniony nienawiścią! W ciągu kilku godzin straci-
ło życie kilka tysięcy ludzi, wieże zniknęły, ale czy ten 
pomnik architektury został całkowicie unicestwiony? 

Pamięć o ludzkich ofiarach trwa i trwać będzie, nie 
podjęto decyzji o odbudowie, ale miejsce tragedii jest 

zaznaczone w przestrzeni miasta, jest i będzie miej-
scem pamięci zarówno ofiar ludzkich, jak i ofiary – dzie-
ła architektonicznego, które dzięki materiałom histo-
rycznym powinno przetrwać i towarzyszyć następnym 
pokoleniom w wędrówce po niewątpliwie niezwykłym 
mieście,jedynym w swoim rodzaju. Choć wiele miast 
na świecie usiłuje naśladować tę wyspę-miasto, jego 
klimat i historia są niepowtarzalne.

 Piękny, pełen gracji budynek Chryslera zabłysnął 
nad Nowym Jorkiem w 1931, a zaraz potem pojawił 
się Empire State Bulding, następnym najwyższym 
konkurentem był WTC 1973, ale już wówczas NYC 
był lasem wieżowców. Obecnie, w XXI wieku, powsta-
ło ich już tak wiele na całym globie, że ich liczba nie 
ma znaczenia. Niektóre z nich istnieją i będą istnieć 
dopóty, dopóki nie zniweczy ich siła, której nie zdoła-
ją się oprzeć, ale trwać będą w bibliotekach, sejfach 
pamięci, a może ich wizualizacje zawędrują w inne 
światy… kto wie?

Pamięć jest najtrwalszym dokumentem, będzie 
on trwał razem z człowiekiem, podążał za przeszło-
ścią i budził przyszłość architektury. A przyszłość 
przyniesie nowe jakości, które nie zaistniałyby bez 
tej pamięci – wiedzy!

PRZYPISY

[1] Mauzoleum Izaaka Newtona, projekt Etienne-Luis Boul-
lee,1784. Atrament i farba klejowa na papierze,39x65 cm, 
Biblioteka Narodowa w Paryżu.
[2] Architekt Pruski naszkicował grupę budynków przemy-
słowych w Manchesterze w 1826 r. (pióro i atrament), ko-

mentarz cyt. „Kilka tak wielkich jak pałac królewski w Berlinie, 
z tysiącem obelisków dymiących od silników parowych wokół 
nich”, HughHonour, John Fleming, Historia sztuki świata, s. 646.
[3] Wolna Encyklopedia Wikipedia (pl.wikipedia.org./Wiki/ 
Wieża Babel).
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ARCHITECTURE REINCARNATED

Architecture is omnipresent but when it is annihilated by time, the forces of nature or man, a memory remains 
which is also consumed by time. Sometimes nothing is left. However, a work may be reborn in a verbal mes-
sage which provokes reincarnations in imagination in the form of poetry, music, images or reconstructions. 
Thus, architecture still persists. Sometimes a monument – a museum of memory – comes into being in its 
place, like in the case of the World Trade Center.
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If we assume the objectivity – physicality of an 
architectural work, its persistence is conditioned 
by numerous factors. Architecture is a multilayered 
entity where the quality of form and esthetical values 
are meanings subordinate to time. It is evaluated as 
time goes by, both in the categories of its usefulness 
and its formal value. Thus, one can acknowledge its 
changeability rather than its elusiveness. It may be 
forgotten but fleetingness concerns a given space 
and a given time where it can influence its recipients 
– here and now.

“The effect of irreversible passing is the physical 
annihilation of an object”, says Dariusz Kozłowski but 
the notion he recalls – the World Museum of Imagina-
tion – arouses hopes for survival through the rebirth 
of the most significant works of architecture.

Sometimes architecture becomes a hardly notice-
able shadow of the past. However, it does not fade 
away because a moment may come when it awakes 
and reenters the theatre of space. It goes behind the 
scenes in order to become known again. Sometimes 
this awakening comes after ages and is welcomed 
with open arms. However, both architecture mark-
ing its existence with periods of acceptance and 

architecture existing in the shadow of the power 
and majesty of some unforgotten works persist and 
only their meanings fade away. Finally, they can be 
annihilated by the need for the creation of a brand 
new work – an edifice which is demanded in a given 
space-time. They also vanish – not spared by time 
or cherished by their contemporary users – just like 
any material entities.

Architecture also fades away as a result of events 
which its creator – man cannot influence: the forces 
of nature destroying edifices to the present day. Man, 
forced to leave his territory and migrate, abandons his 
immovable work which will be irretrievably destroyed by 
time. It is not an irreversible process, however – traces 
found in the present let people’s imagination run riot, 
stimulate research and the images of bygone architec-
tonic forms sleeping underneath the time dust, come 
alive in the shape of literary works, drawings, paintings 
or reconstructions of entire spaces once created.

Timeless works of architecture are monuments 
to man’s aspirations after perfection. Examples of 
architecture have always been expressions of these 
aspirations. Sometimes they are works remaining 
at the stage of a drawn vision, an unrealizable idea, 
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being a testimony to immanent human features: 
ambition and pride. As a result, there are some un-
implemented edifices which persist regardless of their 
physicality. It also concerns drawings – designs which 
last as traces of human imagination and provoke 
questions. They become the source of inspiration for 
generations (Etienne Luis Boulee, the mausoleum of 
Isaac Newton) [1].

From time to time we find objects which are not 
masterpieces of architecture but – considering their 
peculiar character – deserve our attention. Here 
they are revived by a pen drawing of McConnell’s 
Industrial Plant in England (1826) by Karl Friedrich 
Schinkel [2].

Most objects whose power of persistence defeated 
time embody aspirations for the perfection of the 
human mind reaching what used to be regarded as 
unattainable. If they were not destroyed by the ele-
ments of nature or human greed, they survived but 
their future in the sense of physical being is always 
unknown.

We can mention several objects whose existence 
in collective awareness does not fade away – objects 
which will not sink into oblivion in the nearest future: 
the tower of Babel, the Gardens of Semiramida, the 
Alexandrine Library, the World Trade Center.

The tower of Babel exists only in the sphere of 
the unlimited imagination of archeologists, historians, 
the researchers of the Bible and the Quran, painters, 
filmmakers. There are not any uniform theories on its 
appearance but we know that its main feature was 
an aspiration for sky-height, just like in the case of 
many other objects on most continents. The scale 
with its form is usually the determinant of mightiness! 
The impact of this legend is unquestionable and ex-
traordinarily stimulating for the creative imagination 
of painters, writers, composers, poets and filmmakers 
(Pieter Bruegel the Elder’s number of painting images 
of the tower of Babel; Jorge Luis Borges’ short story 

entitled Babel Library, 1941; Igor Stravinsky’s cantata 
Babel, 1944; Fritz Lang’s film Metropolis,1924; the 
Polish Nobel prize winner poetess Wisława Szymbor-
ska’s poem inspired by the famous tower Na wieży 
Babel) [2].

The verbal record of the hanging Gardens of 
Semiramida by the Greek historian Herodotus 
of Halicarnassus date from the fifth century BC. 
They confirm the existence of one of the wonders 
of the world, whereas further excavations do not 
contradict them. Any evidence of the existence of 
this object (also having an incomparable drainage 
system) stimulate imagination similarly to the tower 
of Babel.

Following the trace of edifices which disappeared 
for various reasons and became a legend, we must 
mention the Alexandrine Library that came into being 
in the third century BC.

The famous library received another implanta-
tion at the end of the 20th century (its current name 
is Bibliotheca Alexandrina). The new edifice is not 
a repetition of the legendary object because only its 
function was copied. It is a genuinely contemporary 
form but the ancient library still exists through its 
legend closed in memory. It was revived in 1988 
when an architectural competition was announced. 
The winner was a Norwich team (the formal opening 
took place in 2002) [3].

Certainly, there many more examples of such 
reincarnation of architecture but immortality is not 
measured with reconstructed objects but with the 
power of memory.

Memory – recalling – may be embodied in so 
many ways as many languages can express it. For 
instance, embodiment through a legend is legible 
for the human senses. Such works always refer to 
an ancient pattern included in memory and come 
live – persist in another form, become an incarnation 
which secures their immortality.



406

The stronger emotions related to an annihilated 
object, the more powerful its impact on the descend-
ants’ memory and imagination. Sometimes the 
rebirth of a work in memory takes ages, sometimes 
the power of loss produces an on-the-spot reaction. 
The value of New York in the history of city building 
is the fast multiplication of skyscrapers on the island 
of Manhattan. In 1973, when the World Trade Center 
dominated over the world’s tallest Empire State 
Building in the race for achieving maximum height, 
it became the New Yorkers’ pride and joy. From the 
WTC’s towers, one could see the entire city as well 
as the neighbouring states up to the horizon.

Unexpectedly, the city, which had a cosmopolitan 
image and acted as the cultural capital of the world, 
became a victim.

It was not a hurricane that hit the sky-high towers 
– another testimony to the power of the human mind 
– but people consumed with hatred! Within several 
hours, thousands of people lost their lives and the 
towers literally disappeared. But was this architectural 
monument totally annihilated?

The memory of the human victims lasts and will 
last. A decision to ‘rebuild them’ was not taken but 

the place of the tragedy is well marked in the space 
of the city, it is and will be a memorial to the human 
victims as well as the architectonic victim which, thanks 
to historical materials, should survive and accompany 
the next generations in their journeys across this 
undoubtedly unique, one-of-a-kind city. Even though 
many metropolises all over the world try to imitate this 
island city, its climate and history are unique.

The beautiful and graceful Chrysler building glit-
tered above New York in 1931; then the Empire State 
appeared; the next tallest competitor was the WTC in 
1973 but NYC has already been a forest of skyscrap-
ers. Now, in the 21st century, there are so many of 
them across the world that their exact number does 
not really matter. Some of them exist and will exist 
until they are annihilated by a force they will not be 
able to resist but they will persist in libraries, memory 
safes, perhaps their renderings will travel to other 
worlds… who knows?

Memory is the most durable document which will 
persist together with man, follow the past and waken 
the future of architecture. The future will bring new 
qualities which would not come into existence without 
memory – knowledge!

ENDNOTES

[1] The mausoleum of Issac Newton, designed by Etien-
ne-Luis Boullee, 1784. Ink and distemper on paper, 39x65 
cm, National Library, Paris.
[2] In 1826, the Prussian architect sketched a groups of in-
dustrial buildings in Manchester (pen and ink). Quoted com-

ment: “Some are as large as the royal palace in Berlin, with 
a thousand obelisks steaming from the engines around them”, 
Hugh Honour, John Fleming A History of the World of Art, p. 646.
[3] Wikipedia, The Free Encyclopedia (pl.wikipedia.org./
Wiki/ Wieża Babel/)
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ZAPAMIĘTANE ZJAWISKO

Architektura przemija ze względu na zdewaluowaną estetykę. Znika, ale wracają resentymenty i wkrótce uzna-
je się ją za niezwykle ważne zjawisko.
Modernistyczne projekty osiedli dla Algieru i dla Casablanki były nieudanym eksperymentem. Źle zapamiętano do-
świadczenia, bo dziedzictwem modernizmu mogą być także społeczne niepokoje. Unicestwienie obiektu wskutek 
wojny nabiera specyficznego znaczenia i dlatego odbudowuje się je, bo zapamiętanie zjawiska nie wystarczają.
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Przeszłość architektury nie zawsze jest oczywi-
sta. Jej historia dotyczy bowiem różnych wydarzeń, 
okoliczności, wynalazków i mód. Również jej odrzu-
cenie, zniszczenie ma różne odcienie.

Często powodem przemijania architektury jest od-
rzucenie jej estetyki. Czasami zdarza się, iż pojawia 
się dominująca moda, wkracza na arenę dziejów, ale 
wkrótce znika unicestwiona przez człowieka. Potem 
wracają resentymenty, refleksja, która czasami poja-
wia się nawet równolegle do jej likwidacji. Bywa, że 
wkrótce uznana zostaje za arcydzieło, zapamiętane 
przez historię niezwykle ważne zjawisko. Tak stało się 
z Maison du Peuple w Brukseli, największym dziełem 
Viktora Horty przekazanym do użytku 2 kwietnia 1899 
roku. Pomimo nieregularnego kształtu parceli znajdu-
jącej się przy okrągłym placu Vandervelde-Plein, archi-
tektowi udało się zbudować budynek bardzo funkcjo-
nalny. Znalazły się w nim pomieszczenia biurowe, ka-
wiarnie, sklepy, sale konferencyjne i sala balowa. Budy-
nek otrzymał elewacje głównie w kolorze malowanego 
na biało żelaza, którego do konstrukcji użyto ponad 
600 000 kg. Prace budowlane trwały przez osiemna-
ście miesięcy. W obiekcie powstało 8500 metrów kwa-
dratowych powierzchni użytkowej. Zaraz po ukończe-

niu, już w 1899 roku, został uznany za mistrzowskie 
dzieło i przykład nowoczesnej architektury, głównie 
ze względu na pionierskie wówczas połączenie szkła 
i stali. Budynek został zburzony w 1965 roku, mimo 
międzynarodowych protestów ponad 700 architektów, 
uczestników Międzynarodowego Kongresu Architek-
tów i Techników Zabytków, którzy obradowali w We-
necji w 1964 roku. Później jeszcze zamierzano zrekon-
struować rozebrany obiekt, ale rozebrane, ponumero-
wane elementy na dwadzieścia lat spoczęły w szopie 
w Teuven. W 1980 roku w mieście Jette na północny 
zachód od Brukseli postanowiono stworzyć Park Roi 
Baudouin, elementy Maison du Peuple przeniesiono, 
ale ich nie zabezpieczono. Wkrótce zabrakło fundu-
szy i projekt upadł. Metalowe arcydzieło Wictor Hor-
ty zardzewiało i w końcu część sprzedano na złom. 
W 1988 roku szczątki konstrukcji przekazano do Mu-
zeum Archeologii Przemysłowej do Gandawy, miasta 
gdzie urodził się Horta. W 1991 roku część elemen-
tów z kutego żelaza odrestaurowano i pokazano na 
wystawie technologii Flandrii. W 2000 roku w Antwer-
pii powstała kawiarnia Grand Café Horta, w któreji po-
zostałości po Maison du Peuple zdobią jedną ze sal 
Art Nouveau Room. 
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Plac Vandervelde-Plein, Bruksela, opr. M. J. Żychowska
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Obecnie na placu Vandervelde-Plein, w miejscu 
Maison du Peuple, od 1966 roku wznosi się Blaton 
Tower [1]. Ten sposób wymiany tkanki miejskiej, na-
wet na standardy Brukseli był bardzo radykalny. Mia-
sto stało się i tym słynne, że z historycznych kamie-
niczek zastawiano jedynie ścianę frontową, resztę 
wyburzano, z na wolnym miejscu wznoszono, tuż za 
ocalałą fasadą – wielki wieżowiec.

Modernistyczna materia pionierskich projektów 
takich jak plan Obus Le Corbusiera dla Algieru czy 
urbanistyczny, architektoniczny, socjologiczny eks-
peryment w Casablance podjęte na obszarze, gdzie 
nowoczesność zbiegała się jeszcze z żywym kolo-
nializmem, były z czasem postrzegane jako siedli-
ska społecznego zła i zużytych wartości. Ich sana-
cja, a w zasadzie usunięcie, to zrobienie z jednej 
strony wolnego miejsca dla innych inwestycji, a z dru-
giej stworzenie przestrzeni i znów złudnej nadziei, że 
architektura może uzdrowić stosunki międzyludzkie. 

Moderniści byli pełni dobrych intencji i deklaro-
wali rozwiązanie wszystkich nierozwiązywalnych pro-
blemów społecznych. Odrzucili historię i stare style, 
złe reżimy i królestwa, by całkowicie unicestwić prze-
szłość. Odbiorców frapował modernistyczny asce-
tyzm, który zbliżał do utopijnych fantazji na temat 
nowego lepszego świata. Ale iluzja zaczęła upadać. 
Z czasem modernizm stawał się zbiurokratyzowany, 
skomercjalizowany, architekci odrzucali ograniczenia 
formalne, użytkownicy zaś nie akceptowali narzuco-
nych im ram. Natomiast krytycy wytykali wady i błę-
dy. Doprowadziło to do wykonania kilku spektakular-
nych gestów, jak na przykład, do wysadzenia w po-
wietrze 15 lipca 1972 roku jedenastopiętrowego bloku 
w kompleksie Pruitt Igoe składającego się z 33 wie-
żowców z wielkiej płyty wzniesionego w Saint Louis 
przez japońskiego architekta Minoru Yamasaki. Ten 
moment jest do dzisiaj w podręcznikach uważny za 
symboliczny koniec modernizmu – moment pogrze-
bania idei „maszyny do mieszkania” Le Corbusiera. 

Minęły lata i znów powrócono do modernizmu. 
Ostatnie dekady ubiegłego wieku to czas rewizji ocen 
i percepcji tej architektury. Pojawiły się wtedy pierw-
sze udane dokonania w zakresie konserwacji nazywa-
nej modern conservation, a mianowicie w 1976 roku 
odnowiono gmachu Bauhausu w Dessau, a następ-
nie w latach osiemdziesiątych przedszkole Giusep-
pe Terragni’ego w Como oraz zachowano pozosta-
łości osiedla Weissenhof. 

Ale inny aspekt modernistycznego dziedzictwa to 
społeczne niepokoje. W wielkie nowoczesne osie-
dla pojawiły się na obrzeżach europejskich metro-
polii, takich jak Paryż czy Londyn. Taka architektura 
tworzona dla wielkiej rzeszy ludzi, zarówno w mia-
stach kolonii północnej Afryki, powstała także wraz 
z napływem emigrantów w Europie. W ten sposób 
kolonialna historia powróciła do metropolii, a euro-
pejska nowoczesność została naznaczona doświad-
czeniami ruchów niepodległościowych. I podobnie 
jak pierwsze rozruchy będące wyrazem społecz-
nej niechęci i antykolonialnych nastrojów zrodziły 
się w modernistycznych założeniach Casablanki, 
tak również rozpoczęły się we Francji w analogicz-
nych modernistycznych osiedlach mieszkaniowych. 
Takie gwałtowne protesty miały miejsce w 1998 roku 
w Toulouse w zespole La Mirail [2], a ostatnie w 2005 
roku w Paryżu. Obecnie zaś polem walki stały się 
miasta angielskie. 

Warto wspomnieć, iż czasami wykazywane są 
związki między kolonializmem, na przykład, francu-
skim w Afryce Północnej a architekturą modernistycz-
ną i planowaniem przestrzennym oraz społecznymi 
rozruchami, które ostatnio wydarzyły się w europej-
skich wielkich miastach. Niemniej jednak należy roz-
różnić demagogię, chuligaństwo i niezapamiętane do-
świadczenia szlachetnych skądinąd idei modernizmu.

Unicestwienie obiektu będące efektem wypad-
ków wojennych nabiera specyficznego znaczenia, bo 
nieodwracalne przeminięcie niekiedy jest negowane. 
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Do życia przywołuje się warszawską starówkę, posą-
gi Buddy z Bamian w środkowym Afganistanie. Za-
pamiętanie zjawiska nie wystarczają, a sentymen-
ty czasami dominują logikę, choć rola symbolu jest 
wielce znacząca.

Do 1940 roku Rotterdam był jednym z wielu wspa-
niałych holenderskich miast. Jego historia sięgała 
1283 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1299 roku. 
Od XVI wieku rozpoczęto rozbudowę portu. Najwięk-
szy rozkwit miasta nastąpił w wieku XVII i XVIII ze 
względu na rozwój handlu głównie z Francją i Anglią 
oraz przemysłu okrętowego i sukiennictwa. Od około 
1850, wraz z rozwojem żeglugi na Renie i przemy-
słu Zagłębia Ruhry, jak też znacznej rozbudowy 
i modernizacji portu, wzrosło światowe znaczenie 
Rotterdamu. W XX wieku nadal miasto rozbudo-
wywano i na dalekich peryferiach, powstało mode-
lowe modernistyczne osiedle robotnicze, Kiefhook 
Housing zaprojektowane przez J. J. P. Oud w 1925 
roku, wzniesione w latach 1928–1930. Było to pio-
nierskie rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym i for-
malnym, należące do wczesnego modernizmu, które 
wkrótce stało się przykładem osiedla mieszkaniowego 
wzniesionego w kontekście miejskim jako kwartału 
zabudowań z domami wielorodzinnymi w układzie 
liniowym z centralnie położonymi usługami. W maju 
roku 1940, w czasie II wojny światowej, Rotterdam 

został zniszczony nalotem dywanowym Luftwaffe, 
by sprowokować dotąd neutralną Holandię do wzię-
cia udziału w wojnie. W centrum niegdyś starego 
miasta zachowały się pojedyncze zabytki, jak mię-
dzy innymi gotycki kościół św. Wawrzyńca z prze-
łomu XV/XVI wieku. Po wojnie odbudowany stał 
się symbolem historii miasta. Przystąpiono też do 
zabudowy centralnej części miasta. Brak kontek-
stu dawał pełną swobodę dla projektowania form 
architektonicznych. Analiza cech miasta była zby-
teczna. Architektów interesowała jedynie ich własna 
architektura i chęć zadziwienia nowością. Powstały 
dzieła w pełni nowoczesne spełniające oczekiwa-
nia społeczności, biznesu. Ich autorami byli Van den 
Broek & Bakema, którzy w latach 1951–1953 zapro-
jektowali centrum handlowe Shoping Centre de Lij-
baan. Rotterdam przyciąga międzynarodową spo-
łeczność, bo jest uważany za najnowocześniejszej 
miasto architektury. Kilka kilometrów kwadratowych 
w centrum miasta oferuje kompletny przegląd tego, 
co po 1940 roku zbudowano. Każdy architekt, któ-
remu tylko taka szanse była dana, pozostawiał tam 
swój znak, architekturę coraz to bardziej wymyślną, 
choć czasami tylko kiczowatą. Tak powstała nowa 
przestrzeń, pośród której jedynym zapamiętanym 
i odtworzonym zjawiskiem sentymentalizmu pozo-
staje kościół św. Wawrzyńca.

PRZYPISY

[1] Siedziba firmy budowlanej CIT Blaton.
[2] W wyniku konkursu zorganizowanego w 1961 roku, 
w dwa lata później doszło do realizacji mieszkaniowej jed-
nostki satelickiej La Mirail koło Toulouse. Autorami byli Can-
dilis-Josic-Woods. Przeznaczona była dla 100 000 miesz-

kańców. (http://www.hkw.de/en/ressourcen/archiv2008/wu-
este_der_moderne/_wueste_der_ modern /projekt-detail_wu-
este.php:), Artistic director: Marion von Osten, Curators: Tom 
Avermaete, Serhat Karakayali, Marion von Osten. Accom-
panying text of the whole project, s. 9.
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SAVED PHENOMENON

Architecture is passing because of the devalued aesthetic. Disappears, but the resentment appears and 
soon it is considered an extremely important phenomenon. Modernist housing projects for Algiers and Ca-
sablanca were a failed experiment. Poorly remembered experience, because the legacy of modernism can 
also be social unrest. The annihilation of an object due to the war takes on special significance, and there-
fore it is recovering because saved phenomenon are not enough.

Keywords: passing, architecture, meaning, history

The past of architecture is not always obvious 
because its history concerns various events, cir-
cumstances, inventions and fashions. Rejection and 
destruction assume diverse tinges, too.

The fleetingness of architecture is often caused 
by rejecting its estheticism. A dominating fashion 
appears, enters the stage of history but soon van-
ishes annihilated by man. Then resentments return, 
reflections sometimes come simultaneously with its 
liquidation. It may be soon acknowledged as a mas-
terpiece, a very important phenomenon remembered 
by history. Such was the case of Maison de Peuple 
in Brussels, Victor Horta’s greatest work opened 
on April 2, 1899. In spite of the irregular shape of 
the plot located at the round Vandervelde-Plein, the 
architect managed to implement a very functional 
building. It included offices, cafes, shops, conference 
rooms and a ballroom. Its facades were mainly of iron 
painted white (the construction soaked up more than 
600,000 kilograms of iron). Construction works took 
eighteen months. 8,500 square metres of usable area 
were created. Shortly after the implementation, in 
1899, it was acknowledged as a masterly work and an 
example of modern architecture, mostly on account of 

the then pioneering combination of glass and steel. 
The building was demolished in 1965 despite the 
international protests of more than seven hundred 
architects, participants in the International Congress 
of Architects and Technicians of Monuments held in 
Venice in 1964. Later, there were plans to reconstruct 
the pulled-down object but its dismantled, numbered 
elements laid in a shed in Teuven for twenty years. 
In 1980, they decided to create Park Roi Baudouin 
in the town of Jette situated northwest of Brussels. 
The elements of Maison de Peuple were transported 
but not protected. Soon, the funds ran out and the 
design failed. Victor Horta’s metal masterpiece rusted 
and eventually a part of it was scrapped. In 1988, the 
rudiments of the construction were bequeathed to the 
Museum of Industrial Engineering in Ghent – Horta’s 
hometown. In 1991, some elements of wrought iron 
were restored and shown at an exhibition of technol-
ogy in Flanders. In 2000, Grand Café Horta opened 
in Antwerp where the spared elements of Maison de 
Peuple grace one of the Art Nouveau Rooms.

The Blaton Tower [1] has been standing in place 
of Maison de Peuple in Vandervelde Square since 
1966. Such a manner of exchanging urban tissue, 
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Vandervelde Square, Brussels, elab. M.J. Żychowska
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even by Brussels standards, is very radical. The city 
is also famous for the fact that only the front walls 
of historical tenements were left, while the rest was 
demolished. A huge high-riser was erected in the free 
space right behind the spared façade.

Later on, the modernist matter of some pioneering 
designs, such as Le Corbusier’s plan of Obus for Alger 
or an urban, architectural and sociological experiment 
in Casablanca undertaken in an area where modernity 
concurred with colonialism, were perceived as the 
nests of social evil and exploited values. Cleansing 
or, in fact, removing them means yielding a place to 
other investments on one hand; on the other hand 
– creating a space and another fallacious hope that 
architecture can improve interpersonal relations.

Modernists were full of good intentions and de-
clared solving all the unsolvable social problems. 
They rejected history and old styles, oppressive re-
gimes and kingdoms in order to annihilate the past 
totally. Their recipients were intrigued by modernist 
asceticism which neared utopian fantasias of a brave 
new world. Unfortunately, the illusion began to fail. 
Modernism became more and more bureaucratized 
and commercialized, the architects rejected formal 
limitations, the users did not accept the imposed 
frames, whereas the critics pointed out faults and 
mistakes. It led to several spectacular gestures, for 
instance the blowup of an eleven-storey block of flats 
in the Pruitt Igoe complex, composed of thirty-three 
high-risers of large concrete slab, in Saint Louis de-
signed by the Japanese architect Minoru Yamasaki. 
This day – July 15, 1972 – is still described in text-
books as the symbolic end of modernism, the funeral 
of Le Corbusier’s idea of “the dwelling machine”.

After many years, modernism was revived. The 
last decades of the previous century brought along 
revised evaluation and perception of this architecture. 
The first successful actions of modern conservation 
could be seen: the Bauhaus edifice in Dessau (1976) 

and Giuseppe Terragni’s kindergarten in Como (the 
1980s) were renewed, whereas the rudiments of the 
Weissenhof estate were preserved.

Another aspect of the modernist heritage is social 
turmoil. Extensive modern housing estates sprang up 
on the outskirts of European metropolises, such as 
Paris or London. Such architecture, meant for a throng 
of residents, e.g. in North African colonies, was also 
imposed by the inflow of immigrants in Europe. In 
this way, colonial history returned to the metropo-
lises, while European modernity bore the stamp of 
the experiences of independence movements. In 
France, similarly to the first riots expressing social 
aversions and anticolonial moods which were born in 
the modernist layouts of Casablanca, they appeared 
in analogous modernist housing estates. Such violent 
protests took place in 1998 in the complex of La Mirail 
[2] in Toulouse and in Paris in 2005. Now English 
cities act as battlefields.

Let us mention that relationships between colonial-
ism (e.g. French colonies in North Africa), modernist 
architecture and spatial planning as well as the social 
riots which have happened in some big European cit-
ies recently are sometimes displayed. Nevertheless, 
we must distinguish between demagogy, hooliganism 
and the forgotten experiences of the noble ideas of 
modernism.

The annihilation of an object, being the effect of 
war vicissitudes, assumes a peculiar meaning be-
cause irreversible departure is sometimes negated. 
The Old Town in Warsaw or the statues of Buddha in 
Bamian in Central Afghanistan are being revitalized. 
The memory of a phenomenon is insufficient, whereas 
sentiments may dominate logic although the role of 
a symbol is significant.

Before 1940, Rotterdam had been one of nu-
merous grand Dutch cities. Its history began in the 
year 1283. In 1299, it received the municipal rights. 
The construction of the port commenced in the 
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16th century. The city flourished in the 17th and 18th 
centuries on account of trade, mainly with France 
and England, as well as shipbuilding and textile 
industry. From around 1850, with the development 
of navigation on the Rhine and industry in the Ruhr 
as well as the extension and modernization of 
the port, the worldwide significance of Rotterdam 
increased. In the 20th century, the city was still ex-
tended. In its remote peripheries, a model modernist 
workers’ estate Kiefhook Housing, designed J.J.P. 
Oud in 1925, was implemented in 1928–1930. It 
was a pioneering functional and formal solution in 
the spirit of early modernism which soon became 
an example of a housing estate built in the urban 
context as a quarter with multifamily houses in the 
linear layout with centrally located services. In May 
1940, during World War II, Rotterdam was destroyed 
by the Luftwaffe’s carpet bombing calculated to 
provoke neutral Holland to join battle. In the centre 
of the Old Town, single monuments, for instance 
St Lawrence’s Gothic Church from the turn of the 

15th century, were spared. Rebuilt after the war, it 
became a symbol of the history of this city. The 
development of its central part began. The lack of 
a context gave total freedom to design architectonic 
forms. An analysis of the features of the city was un-
needed. The architects were only interested in their 
own architecture and willingness to surprise people 
with novelty. Some fully modern works, satisfying 
the expectations of communities and business, 
were created. Their authors were Van der Broek & 
Bakema who designed Shopping Centre de Lijbaan 
in 1951–1953. Rotterdam attracts the international 
community because it is acknowledged as the city 
of the most modern architecture. Several square 
kilometres in the city centre offer a complete survey 
of what was built after the year 1940. Every architect 
who was given such a chance left his stamp – more 
and more sophisticated, sometimes kitschy archi-
tecture. A new space came into existence where St 
Lawrence’s Church remains the only remembered 
and reconstructed phenomenon of sentimentalism.

ENDNOTES

[1] The seat of the CIT Blaton building company.
[2] A competition was organized in 1961. Two years la-
ter, the satellite residential unit La Marail was implemen-
ted near Toulouse. Its authors were Candilis-Josic-Woods. 
It was meant for 100,000 people (http://www.hkw.de/

en/ressourcen/archiv2008/wueste_der_moderne/_wu-
este_der_modern /projekt-detail_wueste.php:), Artistic di-
rector: Marion von Osten. Curators: Tom Avermaete, Ser-
hat Karakayali, Marion von Osten. Accompanying text of 
the whole project, p. 9.
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