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DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
TRWANIE I PRZEMIJANIE ARCHITEKTURY

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 

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 językiem 
form? Znużenie – czyli ważny powód tworzenia nowo-
ści. Odchodzenie w przeszłość spowodowane odrzu-
ceniem języka architektury jest dramatyczne lub ła-
godne, lecz nie nieodwracalne. Tak było z gotykiem, 
z XIX wiecznym eklektyzmem, ze sztuką secesyjną... 
W czasowym niebycie znalazły się także obiekty uzna-
ne 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 

DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE
DURABILITY AND FLEETINGNESS OF ARCHITECTURE

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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PROJEKTOWANIE UWZGLĘDNIAJĄCE ROZBIÓRKĘ 
– KSZTAŁTOWANIE NIEUNIKNIONEGO

DESIGN  FOR  DECONSTRUCTION  –  SHAPING  THE  INEVITABLE

Artykuł zarysowuje przyczyny wypracowania w rozwiniętych krajach na całym świecie metody projektowa-
nia nazywanej Projektowanie uwzględniające rozbiórkę (ang. Design for Deconstruction – DfD). Omówione 
są podstawowe założenia tej metody i wskazane przykładowe realizacje. Wyjaśniona jest nowatorskość po-
dejścia DfD w stosunku do historycznych przykładów odzysku elementów budowlanych. Zasygnalizowane 
są przesłanki nieobecności tej metody projektowej w Polsce. 

Słowa kluczowe: projektowanie, rozbiórka, odpady budowlane

The paper discusses Design for Deconstruction (DfD) – a new design method developed in many countries 
worldwide. Its background, main issues addressed through DfD and some build examples are presented. 
The novelty of the method compared to historical cases of reuse of building components is explained. Lack 
of presence of DfD in Poland is also addressed.

Keywords: design, deconstruction, building waste streams

Design for Deconstruction (DfD) czyli projektowa-
nie uwzględniające rozbiórki to metoda projektowa-
nia intensywnie rozwijana od dwóch dekad w wielu 
krajach rozwiniętych. Według tej metody już na eta-
pie projektu uwzględnia się wszystkie etapy cyklu  
życiowego budynku włącznie z jego rozbiórką i po-
nownym wykorzystaniem materiałów w kolejnych bu-
dynkach. To nowatorskie podejście do projektowania 
architektonicznego akceptuje, a wręcz akcentuje nie-
uniknioność zmian i remontów, jakie zachodzą w bu-
dynku w celu dostosowania go do przyszłych potrzeb 
użytkowników i stara się ułatwić ich przeprowadzenie. 
Ideowo jest to zasadnicza zmiana w podejściu archi-

tekta do architektury: przestaje ona być postrzegana 
jako coś trwałego, niezmiennego, budowanego na wie-
ki. Podobnie jak wiele (większość?) elementów współ-
czesnej cywilizacji architektura nabiera znamion tym-
czasowości i przemijalności. Obiekt w takim ujęciu 
składa się z warstw o różnej przydatności do użycia, 
a w ostatecznym rozrachunku staje się rezerwuarem 
części do ponownego wykorzystania. Wywodzące się 
z rozważań o produktach przemysłowych pojęcie cy-
klu życiowego [4] okazuje się równie dobrze opisy-
wać byt zdecydowanej większości budynków: kolej-
ne fazy projektowe, oddanie do użytku, eksploatacja, 
rozbiórka i utylizacja lub ponowne wykorzystanie  
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materiałów budowlanych. Postawa architekta, który 
przygotowuje grunt pod przyszłe zmiany i uznaje, że 
jego dzieło może już bez jego wpływu ulegać w przy-
szłości przekształceniom lub wręcz zostać rozebrane 
na części oddala budynek od kategorii dzieła sztuki, 
którego integralność formy i brak dowolności przy-
szłych interwencji chronione jest współczesnym pra-
wem autorskim. Długi czas wznoszenia i związany 
z tym twórczy udział sekwencji architektów w tworze-
niu wielu znakomitych zabytków, choćby bazyliki Św. 
Piotra w Rzymie, wskazuje, że dopiero współczesne 
szybkie tempo budowy sprawiło, że oczywistym jest 
dla nas dzisiaj, że konkretny projektant ponosi pełną 
odpowiedzialność za kształt danego obiektu i ma pra-
wo do wpływu na ewentualne dalsze przekształcenia.

Istotnym punktem wyjścia do podjęcia kwestii  
końcowych faz życia budynków okazał się fakt, iż 
według różnych źródeł obiekty budowlane poprzez 
remonty oraz wyburzenia generują 30–40% całości 
odpadów jakie wypełniają obecnie wysypiska śmieci. 
Ucząc się historii architektury, spotykamy się z dzieła-
mi, które trwają przez wieki stanowiąc świadectwo kul-
tury dawniejszych epok. Często dzieła te są otoczo-
ne przez zabudowę dużo późniejszą niż one same, 
a ich oryginalne otoczenie dawno zniknęło. Trwają 
budowle nieliczne, a większość podlega sukce-
sywnej wymianie. Dopóki zabudowę wznoszono 
z materiałów naturalnych: lokalnego kamienia, gliny,  
cegły lub drewna ich powolne czy też gwałtowne 
niszczenie nie wywierało szkodliwego wpływu na śro-
dowisko: po opuszczonych wiejskich chatach drew-
nianych po parudziesięciu latach zostaje tylko ślad 
w postaci zarysu podmurówki i roślinności bujniej-
szej niż w otoczeniu, kamienne mury powoli się osy-
pują i też porastają roślinnością. Ponadto dawniej  
tania praca ludzka pozwalała na powszechne odzy-
skiwanie co cenniejszych materiałów, jak np. cegły 
czy kamienia, które wykorzystywano do wznoszenia 
kolejnych budowli.

Ponowne wykorzystywanie materiałów budowla-
nych ma długą tradycję. Począwszy od licznych bu-
dowli starożytnych Greków, a następnie Rzymian, 
które traktowane były przez kolejne pokolenia jako 
cenny rezerwuar elementów budowlanych wykorzy-
stywanych po rozbiórce do nowych celów. Znanym 
przykładem jest Cysterna Bazyliki w Konstantynopolu 
(Yerebatan Saray) z IV n.e., w której podziwiać moż-
na 98 kolumn korynckich i 238 kolumn doryckich  
pochodzących z różnych budowli. Warszawska sta-
rówka została po II wojnie światowej odbudowana 
z gotyckiej cegły z rozebranego w celu pozyskania 
materiału budowlanego placu Nowy Targ we Wrocła-
wiu. Ideowe i racjonalne podstawy dla ponownego 
wykorzystywania rozbiórkowych materiałów budow-
lanych w nowych obiektach przyniósł rozwój tzw. ar-
chitektury zrównoważonej. W ostatnich latach coraz 
więcej jest znanych wśród architektów realizacji wy-
korzystujących aż do 95% materiałów z rozbiórki. 
Przykładowo bieżąca działalność projektowo-wyko-
nawcza Architekten 2012 z Holandii lub Rural Studio 
z Alabamy, USA wskazują ogromny potencjał drze-
miący w materiałach z rozbiórki. Trzeba zaznaczyć, 
że w swej dawnej formie budowlany recycling nie był 
intencją twórców pierwotnych dzieł i miał silne pod-
stawy ekonomiczne: taniej było pozyskać dany ma-
teriał z budowli istniejącej niż wytworzyć go z surow-
ca. Obecny recykling, przy odpowiednim zarządza-
niu budową może być ekonomicznie uzasadniony, 
ale to ideowe, a nie ekonomiczne przesłanki są jego 
podstawą. Nurt DfD idzie jeszcze o krok dalej i po-
lega na uwzględnieniu przez dzisiejszych twórców 
przyszłego recyklingu i jego maksymalne ułatwienie.

Najdoskonalszych, bo objętych przewidywalną ce-
zurą czasową, przykładów budowli nurtu DfD dostarcza-
ją liczne obiekty tymczasowe oraz te zaprojektowane 
z myślą o przeniesieniu po określonym czasie na stałe 
do innej lokalizacji. Tradycyjne schronienia ludów wę-
drownych takie jak indiańskie tipi czy mongolska jurta 
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stanowią niedościgniony dla współczesnych skompliko-
wanych obiektów wzorzec architektury mobilnej. Pierw-
szym wielkim obiektem ekspozycyjnym budowanym 
w sposób, który umożliwiał łatwy demontaż, był modu-
łowy Crystal Palace proj. Josepha Paxtona z 1851 roku. 
Po trzech latach od wybudowania w Hyde Parku został 
on rozmontowany i ponownie wzniesiony w nowym par-
ku w Penge Common, również w Londynie, gdzie stał 
przez 82 lata, aż do pożaru, w którym uległ zniszcze-
niu. Pawilony Expo np. pawilon szwajcarski proj. Petera 
Zumthora z Expo 2000 w Hanowerze lub pawilon bry-
tyjski proj. Nicolasa Grimshawa z Expo 1992 w Sewilli 
to obiekty, które po rozbiórce w najmniejszym stopniu 
nie przyczyniły się do zwiększania ilości odpadów bu-
dowlanych – były zaprojektowane z myślą o budowla-
nym recyclingu. Pawilon Chrystusa proj. GMP Archi-
tects został zgodnie z planem po zakończonej wystawie  
Expo w Hanowerze rozebrany i dokładnie odtworzony 
w swej docelowej lokalizacji na terenie klasztoru cy-
stersów w Volkenrodzie w Turyngii w Niemczech. Za-
łożenie takiego scenariusza wymusza na projektantach  
takie rozwiązanie połączeń, by w trakcie rozbiórki ele-
menty budynku nie uległy zniszczeniu. Sztandarowym 
obiektem spełniającym wszelkie wymogi DfD jest No-
madic Museum z 2005 roku proj. Shigeru Ban Archi-
tects [4]. Montaż tego obiektu w nowej lokalizacji wy-
maga dostarczenia tylko modułowej konstrukcji dachu 
wraz z membranowym przekryciem, oraz membranowe-
go wypełnienia ażurów ścian. Elementem nośnym dla 
dachu i podstawowym tworzywem ścian są dostępne 
na całym świecie standardowe kontenery, które wypo-
życza się na czas działania muzeum w danej lokaliza-
cji i zwraca armatorom po przeniesieniu obiektu w inne 
miejsce. Istnieją też całkiem utylitarne realizacje, w któ-
rych na etapie projektowania umożliwiono łatwe doko-
nywanie zasadniczych zmian w obiekcie dotyczących 
układu funkcji i elewacji. Fabryka firmy Igus w Kolonii 
proj. Nicholasa Grimshawa z 2000 roku jest tego naj-
lepszym przykładem.

Współczesne budownictwo wykorzystuje niepo-
równanie bogatszą niż dawniej paletę materiałów, 
z których wiele jest syntetycznych, o bardzo długim 
okresie biodegradacji. Ponadto różne materiały łączy 
się ze sobą w sposób trwały, co utrudnia lub uniemoż-
liwia ich odzyskiwanie: ponowne użycie lub wykorzy-
stanie jako surowiec wtórny. DfD ma na celu takie za-
projektowanie budynku, by możliwe było w perspek-
tywie 50–100 lat łatwe odzyskanie do kolejnych inwe-
stycji trwalszych elementów czy materiałów. Podsta-
wą jest tu takie zaprojektowanie detali i łączeń by ich 
demontaż był możliwie prosty i nie wymagał uszka-
dzania elementów budowlanych. Proponuje się też 
trwałe znakowanie ważniejszych elementów budow-
lanych, tak by ich właściwości fizyczne, nośność itp. 
były do odczytania dla przyszłych użytkowników. Zna-
lezienie systemowego sposobu na trwałe i łatwo do-
stępne przechowanie informacji na temat budynku 
i jego struktury uważa się za istotne wyzwanie DfD. 

Opierając się na danych statystycznych GUS moż-
na by sądzić, że w Polsce nie istnieje problem składo-
wania odpadów związanych z działalnością budow-
laną: budową, remontami i wyburzeniami. Dane na 
koniec 2009 rok mówią o 1 740 475,6 tys. ton odpa-
dów ogółem [1] (nie licząc odpadów komunalnych) 
dotychczas na nagromadzonych na składowiskach 
(wysypiskach, hałdach, stawach osadowych). W tym 
zgodnie z polską klasyfikacją działalności wyszcze-
gólniono dotychczas zgromadzone odpady pocho-
dzące z działalności budowlanej (nie licząc inwesty-
cji drogowych, inżynierskich) jako 25,9 tys. ton. Licz-
ba ta stanowi znikomy ułamek całości składowanych 
odpadów: 0,000016%. Dla porównania w Japonii od-
pady takie stanowią wagowo 20% odpadów przemy-
słowych i wypełniają 40% objętości składowisk [6]. 
Z kolei dane dla Szkocji wskazują na składowanie 
corocznie około 2,62 miliona ton odpadów budowla-
nych (z budów i rozbiórek) [5], tj. ponad 100 razy wię-
cej niż wskazują statystyki w Polsce. Zważywszy na 
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to, że liczba ludności w Szkocji to ponad 5 mln osób 
tj. mniej niż 1/7 ludności Polski, trudno uznać nasze 
dane za wiarygodne. Holandia oficjalnie wytwarza 22 
mln ton odpadów budowlanych rocznie (dane z 2003 
roku), z czego 95% odzyskiwano [3]. Procent odzy-
sku odpadów budowlanych w różnych krajach euro-
pejskich waha się od 6% do 95%. W Polsce procent 
odzysku wg oficjalnych statystyk jest imponujący i wy-
nosi 89%: wytwarza się 543 tysiące ton, a odzyskuje 
485 tys. ton, tyle że czterdziestokrotne mniejsza niż 
w Holandii liczba oficjalnie wytworzonych wytworzo-
nych odpadów (dane z 2009 roku) może budzić wąt-
pliwości. Polska statystyka wskazuje bądź na niedo-
skonałość systemu gromadzenia informacji o odpa-
dach lub, co bardzo prawdopodobne, na nielegalny, 
więc nieujęty przez GUS wywóz większości odpadów 
budowlanych. Szacunki dotyczące rzeczywistych ilo-
ści odpadów budowlanych w Polsce nie są autorce 
znane. W Japonii szacuje się, że odpady budowla-
ne stanowią 70% zawartości nielegalnych wysypisk. 
Wielkość nielegalnego wywozu odpadów budowla-
nych jest tam obliczona na ponad 300 tys. ton rocz-
nie i nazwana poważnym problem społecznym, choć 
w całości wytworzonych odpadów budowlanych sta-
nowi ułamek procenta: 0,004% [6].

Dopóki w Polsce nieokreślona, choć, jak wskazu-
ją dane z innych krajów, najprawdopodobniej znacz-
na ilość odpadów budowlanych nie jest objęta uję-
ta opłatami za składowanie, o czym świadczą tak ni-

skie dane statystyczne, nie ma ekonomicznych pod-
staw dla rynku budowlanego do rozwijania nurtu 
DfD w naszym kraju. Istniejące pojedyncze przykła-
dy ponownego wykorzystania elementów budowla-
nych z rozbiórki wiążą się zazwyczaj ze szczególny-
mi walorami estetyczno-historycznymi tych elemen-
tów lub z wymogami konserwatorskimi. Dodatkowo 
zdecydowanie dominujące na polskim rynku budow-
lanym ze względu na stosunkowo niską cenę techni-
ki łączenia materiałów na kleje, silikony, pianki, lepiki 
itp. zdecydowanie utrudniają ewentualny odzysk ma-
teriałów lub elementów. Metoda DfD sugeruje zastę-
powanie, gdy tylko jest to możliwe łączeń na mokro 
technikami połączeń na sucho.

Wprowadzenie metody DfD na szerszą skalę wią-
że się z wytworzeniem rynku wtórnego obiegu mate-
riałów budowlanych, w którym dostęp do informacji 
o możliwych w danym momencie do odzyskania ma-
teriałach z najbliższej okolicy, jest sprawą podstawo-
wą, ze względu na koszty transportu i harmonogram 
budowy (mikroekonomia stosuje tu termin wysokich 
kosztów transakcyjnych). W 2003 roku pilotażowego 
podjęcia tego tematu podjął się dla Szczecina dr Le-
szek Świątek proponując tzw. Urban Explorer Cap-
sule (UrEC) – miejsce wymiany informacji [7]. Pro-
jekt ten nie wszedł niestety w fazę realizacji z powo-
du braku dotacji ministerialnych. Wydaje się, że dziś 
niemal powszechny dostęp do internetu daje szansę 
na stworzenie takiej przestrzeni wymiany informacji.
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ARCHITEKTURA PUSZCZYKOWA (MIASTA-OGRODU)  
– WCZORAJ I DZIŚ

ARCHITECTURE  OF  PUSZCZYKOW  (THE GARDEN-CITY)  
–  NOW  AND  THEN

Architektura od momentu realizacji żyje swoim życiem. Bez względu na sytuację polityczną, w jakiej powsta-
je, jest nośnikiem pewnych wartości. Dopiero przyszłość weryfikuje, czy są one ponadczasowe, czy nie.  
Niniejszy artykuł przedstawia rozważania autorki nad trwaniem i przemijaniem architektury. Dokonując prze-
glądu najbardziej charakterystycznych obiektów dawnej i współczesnej architektury lokalnej jednego z wiel-
kopolskich miast nakreśla ich koleje losu. 

Słowa kluczowe: dziedzictwo kultury, genius loci, landhausstil

Architecture from the moment of its realization lives on its own. Despite the politic situation that its built in, 
it is the architecture that provides certain values. However, it is the future, that verifies whether it is timeless 
or not. This article presents author’s pondering on architecture, its lasting and fading. A review of the most 
characteristic objects of past and contemporary local architecture in one of the towns in Wielkopolska region, 
sketches their vicissitudes. 

Keywords: cultural heritage, genius loci, landhausstil

W Polsce na przestrzeni dziejów miały miejsce 
różne wydarzenia, niektóre z nich w znacznym stop-
niu wpływały na działalność inwestycyjną w miastach. 
Zniszczenia spowodowane potopem szwedzkim wy-
musiły podejmowanie prób ratowania istniejącej tkan-
ki zabudowy oraz możliwej odbudowy. Niestety roz-
biory Polski, przekreślając niepodległość, w zasadzie 
doprowadziły do upadku miast. Wiek XIX to z począt-

ku okres dążenia do rozbiórek wielu starych budowli, 
natomiast od połowy wieku uwydatnia się pogląd, iż 
relikty przeszłości (w tym obiekty architektury), sta-
nowią podstawę patriotyczną, dlatego należy dbać 
o ich zachowanie [7]. 

Dla Puszczykowa to okres intensywnej zabudo-
wy, którą umożliwiło między innymi uregulowanie bie-
gu Warty przepływającej przez miasto. Puszczykowo 
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charakteryzuje wyjątkowe położenie: w samym sercu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz rzeżba te-
renu, urozmaicona za sprawą tzw. zlodowacenia bał-
tyckiego. Miasto powstało wskutek połączenia 4 osad 
Niwka (najstarsza – 1302 – zlokalizowana nad brze-
giem Warty), Stare Puszczykowo (1387), Puszczy-
kówko i tzw. Nowe Puszczykówko [11]. 

Początki architektury miejskiej tej malowniczej 
miejscowości (XIX i XX wiek) to mieszkaniowa zabu-
dowa willowa. Najpierw wznoszono budynki o kon-
strukcji drewnianej. Ze swej natury jednak nie wytrzy-
mały próby czasu i żywiołów. Natomiast, drewniane 
ażurowe altany, pergole, ogrodzenia czy werandy 
o mistrzowskiej snycerce jeszcze długo wypełniały 
zabudowę miasta. Jednakże wiele z nich nie dotrwało 
do dnia dzisiejszego, a te nieliczne są w złym stanie 
i jakby zapomniane. Z uwagi na podatność na znisz-
czenia pod koniec XIX wieku konstrukcje drewniane 
zastąpiono murowanymi lub drewniano-murowanymi. 

Z czasem, z uwagi na dogodną lokalizację (11 km 
od Poznania) oraz niepowtarzalne położenie Pusz-
czykowo zaczęło nabierać coraz większego znacze-
nia na mapie tzw. turystyki weekendowej, stąd rozkwit 
w budownictwie lokalnym. Miejscowość ta stała się na 
tyle częstym celem eskapad, że w roku 1905 wybudo-
wano tam dworzec PKP. Ten niezwykły obiekt o drew-
nianej konstrukcji i charakterystycznej wieżyczce zega-
rowej obecnie nie pełni już funkcji dworca. Podobnie, 
jak wiele innych obiektów PKP został sprzedany pry-
watnym inwestorom. Taka kolej rzeczy jest wynikiem 
decyzji z początku lat 90. XX w. o sprzedaży dość 
licznych nieruchomości, kiedy to odkryto ogromną 
wartość komercyjną nieruchomości kolejowych. Przy 
czym według raportu NIK (lata 2001–2004) …szereg 
nieruchomości sprzedano z naruszeniem prawa… [4]. 

Zakupione zabudowania dworca puszczykowskie-
go prywatny właściciel przeznaczył początkowo do 
celów mieszkaniowych, a później (do dziś) zaczę-
ły służyć jako restauracja. Niestety lokalizacja, któ-

ra dla zabytkowego dworca była atutem, dla lokalu 
gastronomicznego raczej nim nie jest. Ten rzeczywi-
ście ładny i unikatowy przykład zabudowań dwor-
cowych, mógł i powinien był z powodzeniem nadal 
pełnić swoją pierwotną funkcję, co zachowałoby go 
od zapomnienia. Obecnie można odnieść wrażenie, 
że obiekt trwa, istnieje ale raczej tylko fizycznie, na-
tomiast z uwagi na fakt, że jest to własność prywat-
na, jakby umknął ze świadomości Puszczykowian. 

Wspomniane domy murowane i szachulcowe pier-
wotnie wznoszono tu w czasie zaboru pruskiego, 
zgodnie z zasadami popularnego wówczas w Niem-
czech tzw. Landhausstilu. Rezydencje wzbogacane 
były wykuszami, balkonikami czy ryzalitami. Niektó-
re z nich można podziwiać po dziś dzień. Ta indy-
widualna architektura charakteryzuje także powstałe 
po roku 1900 budynki pensjonatów i restauracji [5]. 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w trendach kształtowania miejscowej architektu-
ry nastąpił zwrot ku bardziej rodzimej w tzw. stylu 
dworkowym. Przyjęte rozwiązania czerpano z baro-
kowych i klasycystycznych dworków z czasów świet-
ności Rzeczpospolitej szlacheckiej. Miały one służyć  
uwydatnieniu przywiązania do tożsamości narodo-
wej i tradycji. Takie podejście zaowocowało parte-
rowymi willami o łamanych dachach z nieodłączny-
mi kolumnowymi gankami. Realizacje te opierały się 
na powtarzalnym schemacie, który paradoksalnie 
zapewnił doskonałe scalenie tych budynków z tak 
osobliwym kontekstem przestrzennym. Być może 
dlatego są wciąż chętnie zamieszkiwane i niezmien-
nie remontowane [6]. 

Domy o bardziej kubicznych formach, będące 
świadectwem tendencji modernistycznych w Pusz-
czykowie pojawiają się około lat 30. XX w. Stosowane  
wówczas dachy płaskie nie harmonizują z urozma-
iconym terenem miasta. Ubogość w ornamentyce 
budynków, z założenia minimalistyczne przyczyniły 
się do wybudowania obiektów niecharakterystycz-
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nych i nijakich. Przykładami realizacji z w tym stylu 
w Puszczykowie są chociażby szpital (Puszczyków-
ko), liceum (Puszczykówko) czy bloki mieszkalne ko-
misariatu policji (Puszczykowo-śródmieście). Brak  
poszanowania kontekstu w przyjętych rozwiązaniach 
architektonicznych (forma, styl, gabaryty itp.), a także 
brak jakichkolwiek wyróżników doprowadziły do reali-
zacji obiektów nie zapadających w pamięć, co wię-
cej nie licujących z tradycyjną zabudową murowaną. 
Stąd też w wielu wypadkach podejmowane są czyn-
ności doprowadzające przede wszystkim do zmiany 
dachu z płaskiego na dwuspadowy [6].

W latach 60. i 70. XX w. swoje piętno na architektu-
rze miasta odcisnęła technologia prefabrykacji. Pomimo 
jej wszechpanowania w przeszłości, realizacje z tego 
okresu dziś nie są postrzegane zbyt przychylnym okiem. 
Wynika to między innymi ze złego stanu technicznego 
czy szablonowej i ponurej estetyki. Jednak od dłuższe-
go czasu są one niejako symbolem peerelowskich ab-
surdów i substandardów w przepisach budowlanych, 
mających jakoby zapewnić równość obywateli. Nieza-
leżnie od odniesień do ustroju politycznego kraju, ar-
chitektura ta mocno kontrastuje nie tylko z samym oto-
czeniem, ale również z doskonale wkomponowanymi 
zabudowaniami przedwojennych willi. 

W latach 80. XX w. zapoczątkowano wzniesienie 
obiektu, który odbiegał od wspomnianych tendencji, 
a mianowicie kościół p.w. św. Józefa (Puszczykówko). 
Przyjęte rozwiązania zaczerpnięto ze świątynii w Min-
neapolis (USA). Za sprawą doboru form i materiałów 
nie tylko wyróżniał się na tle pozostałych ówczesnych 
monotonnych realizacji, ale także obecnie wydaje się 
być na tę chwilę ponadczasowy. 

Ostatnie dziesięciolecie XX wieku to okres ogrom-
nych przemian w całym kraju, który wniósł do pale-
ty architektury puszczykowskiej dwie tendencje w bu-
downictwie. Pierwsza to elegancka, nierzadko bardzo 
luksusowa zabudowa mieszkaniowa (wille/rezydencje), 
nadająca tej miejscowości charakter elitarnej dzielnicy 

– sypialni Poznania. Jest to budownictwo harmonizu-
jące z otoczeniem, co wynika między innymi z powro-
tu do niektórych dawnych lokalnych rozwiązań. Część 
współczesnych realizacji wyraźnie nawiązuje do sty-
lu dworkowego (z kolumienkami). Jest ich stosunko-
wo wiele, co może świadczyć o tęsknocie za tradycją, 
swojskością czy indywidualizmem. W pojedynczych 
przypadkach wznoszone są obiekty kryte strzechą, 
promujące technologie proekologiczne. Druga ten-
dencja, to obiekty budowane dla celów usługowo-re-
kreacyjnych czy produkcyjnych o prostych, wielko- 
powierzchniowych bryłach, których szpetny efekt 
wzmacnia niekiedy nieprzemyślana lokalizacja.

Niewłaściwe rozwiązanie architektoniczne budyn-
ku może obniżać wartość walorów krajobrazowych, 
czy też zaburzać ład przestrzenny. Z kolei odpowied-
nia architektura może wpływać pozytywnie na prze-
strzeń życia zarówno jego użytkowników jak i odwie-
dzających miasto. Jeśli stanowi ona ważną składo-
wą dziedzictwa miejscowej kultury winna być objęta 
ochroną. Mając powyższe na uwadze niekiedy dziwi 
polityka przestrzenna lokalnych władz. Z jednej stro-
ny zauważyć można utrudnianie drobnych modyfi-
kacji w budynkach o prostych, kubicznych formach, 
a z drugiej strony wydawanie zgody na całkowite wy-
burzenie opisywanego, tak charakterystycznego lan-
dhausu. Przykład stanowi willa Bogdaniec, która była 
adaptacją domu robotniczego typu bliźniak, zbudo-
wanego w 1906 roku na wystawie w Norymberdze. 
Wzniesiony na uroczej posesji bezpośrednio grani-
czącej z lasem WPN do końca był zamieszkiwany. 
Mimo to, został wyburzony. Podobnie eliminowane są 
czasami budynki, których, zdaniem właścicieli koszt 
ewentualnej modernizacji (najczęściej chodzi o do-
stosowanie do współczesnych standardów mieszka-
nia oraz obniżenie kosztów eksploatacji) jest nieopła-
calny. Niektóre relikty dawnej zabudowy letniskowej 
ulegają samounicestwieniu w skutek pogarszające-
go się stanu technicznego [6].
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Konserwator powiatowy Wiesław Biegański tak-
że wskazywał na istnienie zjawiska wykupywania 
dobrze zlokalizowanych posesji ze starymi domami, 
które następnie bez względu na wartość architekto-
niczną zostają wyburzane i zastąpione nowymi [10]. 
Trzeba przy tym nadmienić, iż po kilku latach starań 
konserwatora o objęcie szczególną ochroną części 
miasta ze starą zabudową willową, postulat ten został 
uwzględniony. Do rejestru zabytków wpisanych jest 
już 20 obiektów, w tym kościoły, dworce PKP i po-
sesje prywatne. Aby umożliwić im przetrwanie, roz-
poczęto renowację. Jako pierwszy zabiegom restau-
racyjnym poddany został zlokalizowany nad Wartą,  
historyczny budynek sanatorium sprzed I wojny świa-
towej – Willa Rusałka oraz dworzec PKP w Puszczy-
kówku. W przypadku tego ostatniego, zakończone 
działania przełamały zunifikowaną estetykę dworców. 
Podczas prac odkrywkowych ustalono, że pierwot-
nie obiekt ten był zielony, co też przyjęto za wskaź-
nik do ostatecznej decyzji przy wyborze kolorystyki. 

Inicjatywą władz lokalnych objęto także sąsiedz-
two chronionej tkanki miejskiej, realizując nowo za-
projektowany rynek. Całość założenia stanowi swego 
rodzaju przegląd wszelkich spotykanych rozwiązań 
architektury lokalnej. Widać, iż jego autorzy otwar-
cie starali się uchwycić cechy najbardziej charak-
terystyczne dla puszczykowskich zabudowań. Czy 
w przyszłości o budynkach tych mieszkańcy także 
będą wyrażać się z sentymentem? Czas pokaże. Póki 
co zasłynęły z dopuszczenia w jednym z nich dość 
osobliwej formy działalności, gdyż obecnie znajduje 
się tam market Biedronka.

Niecodzienne, zaskakujące lub też po prostu nowe 
funkcje mogą być ożywczym tchnieniem, przywraca-
jącym stare budynki do życia i do świadomości miesz-
kańców. Nowe cele przeznaczenia poszukiwane są 
przykładowo dla obiektu powojskowego w Puszczy-
kowie Starym. Jedną z opcji branych pod uwagę jest 
stworzenie tam centrum integracji społecznej i spół-

dzielni socjalnej, wraz z mieszkaniami komunalnymi 
[8]. Zmiana funkcji także wskazuje na zmienność ar-
chitektury w czasie. Pewnie nikt już nie pamięta, że 
dawna sala balowa restauracji i pensjonatu Oberberg 
(1910–1915), od dłuższego czasu wchodzi w skład 
zabudowań klasztornych Zgromadzenia Braci Serca 
Jezusowego i pełni funkcję kaplicy [6]. 

Architektura jest elementem dziedzictwa. W każdym 
okresie przyjmowane rozwiązania architektoniczne 
winny być rozpatrywane zgodnie z zasadą tzw. prawa 
dobrej kontynuacji [2]. Jednak moda, także w archi-
tekturze, ulega nieustannym zmianom. Nowe trendy 
zastępują stare, a najczęściej stoją wręcz w opozycji  
do dotychczasowych rozwiązań, stąd nieraz trud-
no wdrożyć wspomnianą dewizę. Warto pamiętać, 
że architektura zabytkowa jest równoprawną war- 
tością podnoszącą atrakcyjność danego rejonu, przy-
czyniając się do wzrostu jego zamożności. Puszczykowo  
ze względu na uzdrowiskowe założenie urbanistycz-
ne, bogate w cenne wille i pensjonaty posiada do-
skonałą ofertę turystyczną [9]. Dodatkowo jako mia-
sto-ogród stanowi niepowtarzalną przestrzeń ich  
ekspozycji. Warto by to nie zostało zaprzepaszczo-
ne. Kształtować zabudowę tak, by nie zatracić tego 
niepowtarzalnego charakteru miejsca. 

Sięgając pamięcią wstecz, zauważyć można, że 
jednym z pierwszych aktów prawnych niepodległej 
Polski był dekret Rady Regencyjnej z dn. 31.10.1918 r. 
o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. Fakt ten 
świadczył o ogromnym przywiązaniu Polaków do 
pomników narodowej przeszłości [7]. Bowiem każdy 
naród żyje dziełami swojej kultury, bez względu na 
to czy są to dzieła sztuki, czy też architektury. Trwa-
nie architektury pomimo przeciwności losów, pomi-
mo rozbiorów, okupacji etc. dało narodowi polskiemu 
ogromną siłę niezbędną do zachowania własnej toż-
samości [3]. Dlatego tak ważne jest, by zachowywać 
i nie niweczyć bezmyślnie tego, co składa się także 
na to, co jedyne w swoim rodzaju, na ów genius loci.
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ARCHITEKTURA PAMIĘCI – TRWANIE MIEJSCA

MEMORY  ARCHITECTURE  –  THE  PERMANENCE  OF  A  PLACE

Artykuł porusza problematykę zabytku architektonicznego jako nośnika pamięci oraz jego społecznej percep-
cji. W oparciu o badania przeprowadzone na 10 wybranych zamkach, ruinach i reliktach architektury obronnej 
z Wielkopolski i Kujaw przedstawiono tezę, że w szczególnych przypadkach pamięć jest czynnikiem decydu-
jącym o przetrwaniu historycznego reliktu. Proces edukowania społeczności koegzystujących z zabytkiem jest 
niezbędnym warunkiem utrwalania wiedzy, budowania pozytywnej reakcji emocjonalnej, kultywowania pamię-
ci i co za tym idzie przetrwania ruin zamkowych zarówno w sferze ideowej, jak i materialnej.

Słowa kluczowe: pamięć, tożsamość kulturowa, partycypacja społeczna w ochronie zabytków 

The paper presents the problem of an architectural monument as a memory carrier and how it is perceived 
by local community. In result of the research conducted on a group of 10 medieval castles from Wielkopol-
ska and Kujawy, the thesis that memory is crucial to the survival of a historical relic acquired its confirma-
tion along with unexpected manifestations. The process of educating local communities is a necessary con-
dition for the consolidation of knowledge, for the foundation of positive emotional reactions, for cultivatation 
of the memory and thus supporting the conditions necessary to be fulfilled if the survival of the castle ruins 
is going to happen. This works simultaneously in the formulation of ideology and in the material substance.

Keywords: memory, cultural identity, social participation in monument preservation

Pamięć to zdolność do rejestrowania i ponow-
nego przywoływania informacji. Umysł zapamiętuje, 
przechowuje i odtwarza informacje o doświadcze-
niach, wrażeniach i skojarzeniach, dzięki czemu czło-
wiek jest w stanie poznawać swoje otoczenie i bu-
dować wiedzę, której używa, by określić wyznacza 
wzorce podejmowanych działań. Obiekty architek-
toniczne doskonale wpisują się w schemat funkcjo-
nowania pamięci. W swojej materialnej postaci sta-

nowią zbiór danych o kulturze i historii, w warstwie 
ideowej inspirują poczynania współczesnych i kształ-
tują kierunki postępowania. Architektura, która jest 
nośnikiem pamięci stanowi bezcenne dobro, wyma-
gające stałej ochrony, niezwykle istotne z punktu  
widzenia wpływu zarówno na kształtowanie tożsa-
mości narodowej i kulturowej, jak i na dysponowa-
nie fizyczną substancją poświadczającą wydarzenia 
i osiągnięcia minionych wieków. Każdy okruch prze-
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szłości jest źródłem informacji, które zostały odczy-
tane, są odczytywane lub mogą być w przyszłości 
rozpoznane, stanowiąc cenny komponent narodo-
wego i kulturowego dziedzictwa oraz szczególne 
ogniwo łączące przeszłość z teraźniejszością i przy-
szłością. Dorobek licznych pokoleń w postaci zabyt-
ku, trwałej ruiny czy nawet ukrytego pod warstwami 
ziemi reliktu stanowi nośnik dwóch niezbywalnych 
składników społecznej tożsamości – prawdy histo-
rycznej i historycznego mitu, tworząc ogniwo łączą-
ce teraźniejszość z przeszłością. 

W konsekwencji upływu czasu oraz naturalnych pro-
cesów destrukcji i rozpadu materialne pozostałości ar-
chitektury są poniekąd skazane na powolne zatracenie. 
Wysiłek wkładany w ochronę obiektów historycznych 
ma na celu maksymalne spowolnienie tych niekorzyst-
nych z punktu widzenia cywilizacji zjawisk i zachowanie 
materialnej substancji dla przyszłych pokoleń. W rela-
cji człowiek – zabytek równie ważne jest sprawowanie 
opieki nad zasobem ideowym – trwałość idei, trwałość 
pamięci, w wielu przypadkach pozostaje proporcjonal-
nie zależna od zachowania materialnych pozostałości 
zabytku. Niemniej w sytuacji kiedy obiekt architekto-
niczny jest bardzo zniszczony, w ruinie bądź w posta-
ci ukrytego pod warstwami ziemi reliktu, wartości ide-
owe mogą stać się wiodącym nośnikiem pamięci, nie-
kiedy inicjując silniejszą i bardziej efektywną opiekę nad 
substancją materialną. Trwanie miejsca staje się funkcją 
pamięci o architekturze, pamięci zdolnej podźwignąć 
architekturę z niebytu, ponieważ nawet w przypadku 
braku danych o substancji materialnej, braku źródeł, 
na których można opierać działanie ochronne, konser-
watorskie czy rekonstrukcyjne, pojawia się źródło nie 
mające materialnej postaci, źródło społeczne. Z racji 
odmiennego statusu tego czynnika, nie mieszczącego 
się przecież w kanonach ochrony zabytków, nie nale-
żącego do arsenału standardowych działań konserwa-
torów czy architektów uczestniczących w planowaniu 
i projektowaniu skali interwencji i jej formy, nie sposób 

przyznać, by źródło to było algorytmicznym składni-
kiem procedury analizy stanu zabytków, ale pominię-
cie wpływu na percepcję obiektu architektonicznego, 
na jego – także historyczną – rolę, wreszcie na możli-
wości zapewnienia przetrwania byłoby wyrazem zlek-
ceważenia tego celu, jakiemu w ogóle ochrona zabyt-
ków przecież mieni się służyć.

Badania nad oddziaływaniem społecznym i dia-
gnozą szeroko pojętej pamięci związanej z obiektami 
zabytkowymi architektura militaris były jednym z istot-
niejszych wątków poruszanych w ramach projektu 
badawczego pod nazwą Formy ochrony i aktywiza-
cji reliktów średniowiecznej architektury zamkowej na 
terenie Wielkopolski i Kujaw [1]. W ramach projektu 
rozpatrywany był wątek społecznej percepcji wybra-
nych obiektów zamkowych oraz pochodny mu wą-
tek ekonomiczny będący próbą rozpoznania możli-
wych sposobów określenia ekonomicznych podstaw 
funkcjonowania tego typu placówek kulturalnych lub 
miejsc pamięci. Posłużono się badaniem społecznym 
(ankietami i kwerendami)przeprowadzonym pośród 
mieszkańców gmin i reprezentantów administracji  
lokalnej, diagnozowano wizerunek zabytku pośród lo-
kalnej społeczności, stan wiedzy, stosunek emocjo-
nalny oraz potencjalne formy wsparcia przez miesz-
kańców procesów ochrony czy rewitalizacji, a także 
przeprowadzano analizę porównawczą, analizę sta-
nu i analizę przypadków badając referencyjne obiek-
ty w kraju [przypis – Janowiec] i zagranicą. 

Większość poddanych badaniu lokalizacji obej-
muje obiekty[2], które pozostają na uboczu zaintere-
sowań konserwatorskich, z rzadka stając się przed-
miotem badań historycznych, archeologicznych czy 
architektonicznych. Wyniki ankiety potwierdzają sto-
sunkowo łatwą do sformułowania nawet intuicyjnie 
tezę, że zamki, które zachowały się do naszych cza-
sów w formie kubatury czy czytelnej ruiny, należą do 
zdecydowanie najlepiej rozpoznanych przez społecz-
ności lokalne [3]. Ale to nie te przypadki są szczegól-
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nie interesujące. Wyjątkowe są prawidłowości, które 
dostrzeżono nie w jednym, a kilku obiektach – zjawi-
sko to wykazuje rodzaj sprzężenia zwrotnego, w któ-
rym ślad pozostawiony w pamięci przez architekturę, 
pomimo jej nieobecności, substytuuje ją i domaga się 
jej powrotu, nierzadko z pominięciem narosłych histo-
rycznych stereotypów (jak w przypadku Starogrodu).

W przypadku obiektów zachowanych w stop-
niu umożliwiającym użytkowanie budynku, funkcja 
determinuje jakie relacje zawiązują się pomiędzy  
lokalną społecznością a zabytkiem. Obiekty posiada-
jące walory turystyczne korzystają z licznych, wyni- 
kających z tego faktu atutów, niemniej wyniki ankiety 
pokazują, że turystyka generuje pewne negatywne re-
akcje lokalnej społeczności. Zamki, których funkcjo-
nowanie na terenie gminy opiera się głownie na tu-
rystyce[4], są zazwyczaj przedmiotem dumy i wielu 
pozytywnych emocji mieszkańców, jednak w mniej-
szej intensywności występują wtedy zazwyczaj pew-
ne pozytywne emocje, takie jak poczucie obowiąz-
ku czy odpowiedzialności mieszkańców za stan  
zabytku. Funkcje kulturalno-edukacyjne z jednej stro-
ny należą do tych najczęściej wskazywanych przez 
mieszkańców jako pożądane, z drugiej strony rów-
nież najsilniej wzmacniają pozytywne reakcje zaanga-
żowanie emocjonalne, poczucie przynależności oraz 
chęć osobistego i bezpośredniego angażowania się 
w opiekę nad historycznym dziedzictwem. 

W przypadku obiektów, które zachowały się w po-
staci ruiny czy reliktu, scenariusze społecznego od-
bioru przybierają skrajnie różne formy. W sytuacji, 
kiedy substancja materialna zostaje ukryta pod war-
stwami ziemi, w miejscu niedostępnym i zapomnia-
nym przez większość mieszkańców gminy, wyniki  
ankiet oczywiście diagnozują zarówno niedobory wie-
dzy, jak i cała gamę negatywnych emocji jakie gene-
ruje zapomniany i lekceważony zabytek. 

Pośród badanych przykładów widać jednak pew-
ną dywersyfikację, w zależności od tego jak bardzo 

substancja fizyczna pozostaje w korelacji z jej wyobra-
żeniowym wizerunkiem, który jest nośnikiem pamięci 
bardziej trwałym od zamkowych murów ulegających 
powolnemu rozpadowi. Przykładem dużego entuzja-
zmu mieszkańców, jest pielęgnowany obraz zamku 
w Starogrodzie, który stanowi istotny składnik lokalnej 
tożsamości pomimo źle konotowanej przez dziesię-
ciolecia obecności krzyżackiej na ziemiach polskich.  
Przełamanie stereotypu dokumentują odpowiedzi 
niemal 60% ankietowanych, którzy odczuwają za-
dowolenie z faktu istnienia zamku, ponadto przewa-
żają inne pozytywne odczucia związane z zamkiem:  
radość, duma i patriotyzm (sic!). Przypadek ten uka-
zuje (podobnie, jak kazus Borysławic), że nie wystę-
puje bezpośrednia zależność między stanem fizycz-
nym, stopniem zachowania reliktu a stanem wiedzy 
na jego temat wśród mieszkańców danego obszaru. 
Wydaje się, że wyniki osiągnięte w Starogrodzie są 
efektem wieloletnich wysiłków władz lokalnych i elit 
skoncentrowanych na popularyzowaniu wiedzy o re-
likcie oraz ogniskowaniu życia kulturalnego mieszkań-
ców wokół zabytku. Dzięki takim działaniom wzmoc-
niło się poczucie współodpowiedzialności i zarazem 
gotowość czynnego zaangażowania się w opiekę 
i ochronę cennego, nie tylko w sferze materialnej ale 
przede wszystkim cennego ideowo, dziedzictwa. Za-
razem jest to unaocznienie relacji istotnej dla archi-
tektury każdego rodzaju, także tej nie mającej sta-
tusu zabytku, że przekaz ideowy jest nośnikiem na 
tyle istotnych wartości architektonicznych, że potra-
fi samodzielnie wygenerować przetrwalnik kulturowy 
dla dowolnego obiektu wytworzonego przez adep-
tów tej dyscypliny.

Dziedzictwo kulturowe minionych wieków jest wiel-
kim skarbem współczesnych – jest świadectwem hi-
storii, źródłem wiedzy i nośnikiem pamięci, a przy-
szły los materialnych pozostałości po czasach daw-
no minionych determinują działania i postawy ludzi 
żyjących w największej bliskości zabytku. Zniszczenie 
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sprzęga się z zapomnieniem, a elementy, które w spo-
sób materialny przestają istnieć stopniowo zaciera-
ją się w społecznej świadomości. To co zaniedba-
ne i zapomniane, ulega przyspieszonej degradacji. 
W dobie kultury konsumpcyjnej i masowej, pielę-
gnacja tożsamości kulturowej, wiedzy historycznej 

i pamięci wydaje się niezbędnym warunkiem prze-
trwania cennego dziedzictwa i równocześnie stano-
wi ważną wskazówkę o mechanizmach funkcjonują-
cych w każdym ogólnym przypadku relacji między 
obiektem architektonicznym a środowiskiem prze-
strzennym, w którym ten obiekt egzystuje. 

PRZYPISY

[1] Projekt badawczy PB WSG N1/2006 Formy ochrony i akty-
wizacji reliktów średniowiecznej architektury zamkowej na tere-
nie Wielkopolski i Kujaw realizowanego w Instytucie Architektu-
ry i Urbanistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

[2] Nie tylko zamki kubaturowe, również ruiny i relikty.
[3] Spośród badanych lokalizacji ten typ reprezentują obiek-
ty w Kruszwicy, Wenecji i Kole.
[4] Tu zamek w Kruszwicy.
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Architektury nie buduje jeden człowiek, ale jest ona dziełem wielu pokoleń. To nieco przekształcone stwier-
dzenie Gaudiego oddaje sens i zasadę trwania dzieła architektonicznego. Dzieła architektury również w cza-
sach współczesnych nie tracą na aktualności. Dzięki zaangażowaniu współczesnych architektów przekształca-
jąc je, można uzyskać interesujące efekty przestrzenne, a także pozyskać inwestorów gotowych sfinansować 
przedsięwzięcie Upływający czas i następujące zmiany dodają nowych znaczeń zastosowanym rozwiązaniom. 

Słowa kluczowe: architektura, forma, trwanie

Architecture is not created by a single person, but by entire generations. This slightly altered statement by 
Gaudi illustrates the meaning of an architectural work’s persistance. Works of architecture do not lose their 
worth in modern times. Thanks to the commitment of contemporary architects these works can be modified 
and interesting spatial effects can be obtained, which can be used to attract investors ready to finance these 
endeavors. The passage of time and the ongoing changes add further meaning to these design solutions.

.
Keywords: architecture, form, persistance

Tempora mutantur et nos mutamur in illis [1]. Nic 
tak nie oddaje charakteru współczesnych nam cza-
sów i powszechnie odczuwalnego w nich tempa 
i swoistej potrzeby bezustannych zmian jak te słowa. 
Cechą charakterystyczną dla ludzkich działań w trak-
cie trwającego nieprzerwanie rozwoju cywilizacyjne-
go jest potrzeba poznania i podporządkowania świa-
ta swoim wymaganiom, a także zmienianie go. Wraz 
z rozwojem nowych technologii powstają nowe roz-
wiązania techniczne, a w konsekwencji nowe urządze-
nia i systemy, powstają sztuczne inteligencje. Świat, 
w którym żyjemy bezustannie zmienia się w konse-
kwencji naszych działań, ale podlega również prze-

kształceniom wbrew naszej woli. Ten trwający nieprze-
rwanie proces stymulujący rozwój przemysłu i gospo-
darki powoduje przemiany społeczne i zmienia na-
szą świadomość, a co za tym idzie generuje nowe 
potrzeby i oczekiwania społeczne. Zmieniają się spo-
sób i warunki naszego życia. Za życia zaledwie kilku 
ostatnich pokoleń zmienił się znany od stuleci świat. 
Ten proces jest nieodwracalny i jedyną jego stałą ce-
chą jest zwiększające się tempo zmian. Transforma-
cji podlegają modele zachowań i działań w ekonomii, 
kulturze, życiu społecznym, a także preferencje este-
tyczne. Za tymi zmianami muszą podążać i podążają 
zmiany w kształtowaniu funkcji i skrywającej ją formy 
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architektonicznej. Obiekty architektoniczne projekto-
wane aktualnie od podstaw odzwierciedlają nowe po-
glądy na organizację życia społecznego dostosowa-
ną do nowych tendencji w zakresie komunikacji spo-
łecznej, nowych sposobów organizacji pracy, a tak-
że spędzania wolego czasu. Znajduje to odzwiercie-
dlenie nie tylko w nowych sposobach kształtowania 
funkcji budynków, ale i również ich formy dzięki zmie-
niającym się kryteriom estetycznym a także zastoso-
waniu nowych technologii i materiałów budowlanych 
Wiele istniejących obiektów architektonicznych jest 
wyburzanych ze względu na fakt niedostosowania 
do nowych wymagań czy to w zakresie funkcji, stanu 
technicznego, bezpieczeństwa użytkowania czy też 
formy architektonicznej, która przestała być modna, 
a nie zyskała statusu ponadczasowej.

Wiele z nich jednak pozostaje i trwa nadal w swej 
niezmienionej formie po poddaniu ich niezbędnym 

pracom adaptacyjnym, zachowując swą pierwotną 
funkcję i formę [2], jak chociażby rzymskie Colos-
seum czy też Arena w Weronie, które pomimo upły-
wu lat, dalej są atrakcyjnymi i pełnowartościowymi 
obiektami umożliwiającymi organizację imprez ma-
sowych. Niektóre z nich zmieniają swoją funkcję, za-
chowując formę, która po niezbędnych przekształ-
ceniach staje się ikoną [3]. Tak jest w przypadku 
prestiżowego wiedeńskiego projektu przebudowy 
zabudowy poprzemysłowej w dzielnicy Simmering. 
Dzięki zaangażowaniu znanych i uznanych architek-
tów w drodze konkursu rozpisanego w 1999 roku 
uzyskano interesujące efekty przestrzenne, a tak-
że pozyskano inwestorów gotowych sfinansować 
to przedsięwzięcie.

W zaadaptowanych obiektach zlokalizowano ze-
społy usługowo-handlowe, sale konferencyjne, kino-
we i wystawiennicze, powierzchnie biurowe, zespoły 
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zabudowy mieszkaniowej, oraz domy studenckie 
o łącznej powierzchni ponad 100 000,00 metrów 
kwadratowych. Końcowym efektem było uzyskanie 
w adaptowanych obiektach różnorodnej, atrakcyjnej 
funkcji o unikalnej architekturze. Potwierdzeniem wy-
sokiej jakości architektonicznej tego przedsięwzięcia 
jest fakt, że prawie żaden z lokatorów mieszkań zlo-
kalizowanych w tym kompleksie nie zamierza zmie-
nić miejsca zamieszkania [4].

Udaną adaptacją zabudowy poprzemysłowej na 
obiekt kultury [5] jest przekształcenie dziewiętnasto-
wiecznej cukrowni na Audytorium im. N. Paganinie-
go w Parmie (Włochy) autorstwa Renzo Piano Buil-
ding Worshop.

Banalna forma nieużywanego budynku cukrow-
ni zlokalizowanego w kompleksie zieleni, w pobli-
żu historycznego centrum Parmy, stała się przed-
miotem adaptacji na cele sali koncertowej dla 800 
słuchaczy. Warunki lokalizacji – między innymi zie-
leń izolująca audytorium od niekorzystnych dźwię-
ków zewnętrznych a także istniejąca struktura wnę-
trza korzystna dla przebudowy, przyczyniły się do 

uzyskania bardzo dobrych warunków akustycz-
nych w obiekcie.

Struktura budowlana 90-metrowej długości obiek-
tu pozostała praktycznie niezmieniona, ingerencją 
twórczą objęte zostały jedynie ściany wewnętrzne 
i ściany szczytowe. 

Architektury nie buduje jeden człowiek, ale jest 
ona dziełem wielu pokoleń. To nieco przekształcone 
stwierdzenie Gaudiego oddaje sens i zasadę trwania 
dzieła architektonicznego. Dzieła architektury również 
w czasach współczesnych nie tracą na aktualności. 
Dzięki zaangażowaniu współczesnych architektów, 
przekształcając je można uzyskać interesujące efek-
ty przestrzenne, a także pozyskać inwestorów goto-
wych sfinansować przedsięwzięcie. Upływający czas 
i następujące zmiany dodają nowych znaczeń zasto-
sowanym rozwiązaniom. 

Obserwując i analizując przedstawione przykłady, 
można podsumować, cytując:

Trwałość betonu można zbadać w warunkach  
laboratoryjnych; trwanie architektury określamy po la-
tach [6].

PRZYPISY

[1] „Tempora mutantur et nos mutamur in illis”– łac., cza-
sy się zmieniają (i my wraz z nimi). Etym. – przypisywa-
ne władcy państwa Franków, Lotariuszowi I (815–855) 
– Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwro-
tów obcojęzycznych (http://www.deagostini.pl/, wydanie 
internetowe).
[2] Rzymskie Koloseum wybudowane w latach 72–80 
n.e., zaczęte przez cesarza Wespazjana, a skończone 
przez Tytusa mieści 60 000 widzów, amfiteatr w Weronie, 
wzniesiony w I wieku naszej ery, pod koniec panowania 
cesarza Augusta. Jest on trzecią pod względem rozmia-
rów tego typu budowlą rzymską, mieści 30 000 widzów 
(www.wlochy.edu.pl).

[3] Przebudowa zespołu zbiorników gazu pochodzących 
z 1899 roku w dzielnicy Simmering w Wiedniu, Jean Nouvel 
(Gasometer A), Coop Himmelb(l)au mit Wolf Prix (Gasometer 
B), Manfred Wehdorn (Gasometer C) und Wilhelm Holzbauer 
(Gasometer D) (www.gasometer.at).
[4] R. Seiss, Staedtebauliche Gaukelei, Die Bauzeitung, 
nr 34, 2011, s. 12–13.
[5] „WP_CISITA_3_MANELLI, A Renzo Piano masterpiece 
in Parma: the Auditorium Paganini, 28.04.2011 (www.teat-
roregioparma.org).
[6] D. Kozłowski, Trwałość i trwanie architektury betonowej, 
XVII Ogólnopolska Konferencja – Warsztat pracy projektanta 
konstrukcji, 2002.
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TYMCZASOWE POTRAFI BYĆ TRWAŁE

TEMPORARY  CAN  BE  PERMANENT

Budowle projektowane na wystawy światowe miały być miejscem prezentacji osiągnięć poszczególnych 
państw. Jedne budynki miały po wystawie pozostać, być trwałe, inne projektowane wyłącznie na czas wy-
stawy były tymczasowe. Losy budynków potoczyły się w różny sposób (il. 1). Obecnie okazało się, że wie-
le pawilonów tymczasowych wbrew wstępnym założeniom trwa nadal. 

Słowa kluczowe: wystawy światowe, budynki tymczasowe, trwanie, przemijanie 

Temporary pavilions erected for international fairs were to demonstrate countries achievements. Some buil-
dings were meant to stay and become permanent and some, the temporary ones, were to be taken down 
once the fairs ended. Often, the initial purpose has changed for various buildings (image1). Later, there are 
many temporary structures which against their initial intentions are still being used on a permanent basis. 

Keywords: world’s fair, temporary structures, temporariness, permanence 

Wszelkie obiekty architektoniczne zostały zbudowa-
ne w jakimś celu i spełniają określoną funkcję, co wy-
znacza ich użyteczność, utilitas. Forma w jakiej powsta-
ły zależała od czasu, kultury, mody, indywidualnych 
poszukiwań piękna przez projektanta, venustas. Jed-
nakże przez ostatnie 160 lat pojawiały się całe zespo-
ły budowli, których powstaniu wcale nie przyświecało 
Witruwiańskie firmitas – budynki wystaw światowych. 

W ich wnętrzach prezentowano i propagowano 
osiągnięcia współczesnego im świata. Bardzo czę-
sto budowane były w oryginalnych formach, przez 
co same stawały się obiektami ekspozycyjnymi. Po-
wstawały, aby zachwycać, ukazać niekonwencjonal-
ne możliwości konstrukcyjne, materiałowe, nowator-

skość myśli twórczej. W większości nie powstały po 
to aby trwać. Dotyczyło to zarówno olbrzymich obiek-
tów z czasów wielkich wystaw, jak i mniejszych bu-
dowli lat późniejszych. 

Już pierwszy imponujący budynek skonstru-
owany na I WŚ, Cristal Palace (J. Paxton, Londyn, 
1851) [1], został zaprojektowany z prefabrykatów 
i modułów powtarzalnych, które miały wspomóc 
zbudowanie obiektu i szybki jego demontaż. Sko-
rzystano z tego po wystawie, kiedy został przenie-
siony do Sydenham Hill. 

Najbardziej znanym obiektem tymczasowym wy-
staw światowych jest bez wątpienia  W i e ż a  E i f f l a  
(G. Eiffel, Paryż, 1889). Została zaprojektowana jako 
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budynek składany z gotowych elementów i teoretycz-
nie jest rozbieralna. 

Oprócz tych dwóch przykładów można znaleźć 
bardzo wiele pozostałości po wystawach. Niektóre 
z nich istniały przez wiele lat po zakończeniu eks-
pozycji, niektóre stoją do dzisiaj. Losy tych wszyst-
kich budynków można uszeregować w kilku grupach 
(il. 1), gdzie nadrzędnym kryterium podziału staje się 
zagadnienie czy budynek przetrwał, czy został zbu-
rzony. Można zatem wymienić budowle:

1. Rozebrane na części pierwsze:
1.1. Przeniesione na inne miejsce, w latach póź-

niejszych zniszczone przez człowieka;
Zaliczono tu budynki, które po wystawie zostały 

przeniesione w inne miejsce, ponieważ znalazły no-
wych użytkowników. Po pewnym czasie z różnych 
powodów, zostały jednak rozebrane. Można powie-
dzieć, że ich trwanie zostało przedłużone na krótką 
chwilę. 

Schemat ten najlepiej ilustruje  P a w i l o n 
C h r i s t i a n  S c i e n c e   (E. D. Stone, Nowy 
Jork, 1964), przeniesiony do San Diego. Przez wiele 
lat służył jako kościół, w 2006 musiał ustąpić miej-
sca większej inwestycji sakralnej. 

Interesującym przykładem jest  P a w i l o n 
S z w e d z k i   (P. Clason, Barcelona, 1929). Budynek 
po przeniesieniu do Bega, był budynkiem szkolnym, 
zburzony został w 1960. W roku 2001 budynek odbu-
dowano ze środków UE, dostał ponownie życie [2]. 

1.2. Przeniesione na inne miejsce, w latach póź-
niejszych zniszczone przez żywioł;

Są to przykłady budynków, które w założeniu 
były tymczasowe, ale zostały wykorzystane ponow-
nie i miały nadal trwać. W tym celu nowy właściciel 
je przeniósł i zaadaptował do nowych funkcji. Tu po-
wodem zniszczenia okazywał się przeważnie po-
żar. Tak stało się z Cristal Palace, ale także ze znaną  

R o t u n d ą  F o r d  M o t o r  C o m p a n y  
(A. Kahn, Chicago, 1933). Po przeniesieniu do De-
arborn w Michigan, była wykorzystywana jako miej-
sce wystawiennicze, spłonęła w 1962. 

W styczniu 2011 r. ogień zniszczył  P a w i l o n 
A u s t r i a c k i   (G. Peichl, Nowy Jork, 1964). Bu-
dynek ten po przeniesieniu do Cherry Creek przez 
45 lat służył jako ośrodek narciarski [3]. 

1.3.  Przeniesione  na  inne  miejsce,  trwają  do 
tej pory. 

Głównie temu rodzajowi obiektów poświęcony jest 
artykuł. Dotyczy tych, które choć zbudowane na chwi-
lę – trwają. Pierwszym, najbardziej odpowiadającym 
tematowi przykładem jest  P a w i l o n  M a u r e -
t a ń s k i  (K. von Diebitsch, Paryż, 1867). Jest jedy-
ną pozostałością po wystawie w Paryżu. Zachował się 
wyłącznie z powodu fanaberii Ludwika II Bawarskiego, 
który przeniósł go do parku Linderhof. Stoi tam 144 lata. 

Równie ciekawymi obiektami są: budynek  D w o r -
c a  C h a m p  d e  M a r s   (J. Lisch, Paryż, 1878) 
oraz   H a n g a r  Y  (H. de Dion, Paryż, 1878) [4]. Pierw- 
szy został wybudowany jako stacja przeładunkowa 
na potrzeby wystaw światowych, w 1897 przeniesiony 
do dzielnicy Asnieres-sur-Seine. Hangar Y był budyn-
kiem przeznaczonym dla sterowców, po latach prze-
wieziony na Meudon. Niestety oba budynki obecnie 
stoją opuszczone i pomimo uznania ich za zabytki, 
niszczeją. Lepszy los spotkał  P a w i l o n  A n t y l i 
F r a n c u s k i c h   (P-H. Picq, Paryż, 1889). Obiekt 
ten po wystawie został przetransportowany, do Fort 
de France (Martynika), gdzie do dziś służy jako sie-
dziba biblioteki Schoelcher’a [5]. 

Wbrew pozorom bardzo wiele budynków będących 
pawilonami tymczasowymi przetrwało w nowych miej-
scach, gdzie otrzymały nową funkcję i stały się np.:

– muzeum Little Norway w Blue Mounds, Wiscon-
sin –  P a w i l o n  N o r w e s k i   (A. W. Hansteen, 
Chicago, 1893);
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Losy budynków po wystawach światowych  
Buildings after World Fairs 
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– stacją radiową w Neillsville, Wisconsin –  P a -
w i l o n  S t a n u  W i s c o n s i n  (John Steinman, 
Nowy Jork, 1964). 

– budynkami uczelni:  P a w i o l o n  B e l g i j s k i  
(H. van de Velde, Nowy Jork, 1939) został przyzna-
ny Uniwersytetowi w Richmond;  P a w i l o n  A u -
s t r a l i j s k i  (K. Cato, Brisbane, 1988), umieszczo-
no w Kampusie Burpengary;  P a w i l o n  M e k -
s y k u  (R. Legorreta, Hanower, 2000) jest siedzibą 
biblioteki HBK w Braunschweig. 

1.4. Sprzedane. 
Sporadycznymi sytuacjami były przypadki, w któ-

rych budynek został sprzedany na części. Pierwszym 
był  B u d y n e k  G ł ó w n y   wystawy w Filadelfii 
(H. Pettit, Filadelfia, 1876) wybudowany z prefabryka-
tów z żelaza. W podobny sposób potoczyły się losy  
P a w i l o n u  W i e l k i e j  B r y t a n i i   (T. Hea-
therwick, Szanghaj, 2010). Po wystawie został roze-
brany, części zostały przekazane do World Expo Mu-
zeum, niektóre zlicytowane na cele charytatywne. 

2. Zniszczone:
2.1. Po zakończeniu wystawy zniszczone przez 

człowieka;
Niewątpliwie zbyt wiele obiektów zalicza się do tej 

kategorii. Trzon grupy stanowią budynki, które zosta-
ły wybudowane na potrzeby wystawy, a następnie, po 
pewnym czasie, zburzone aby dać miejsce innej za-
budowie, czyli trwały przez chwilę. Wzorcowym przy-
kładem może być  P a l a i s  d e  l ’ I n d u s t r i e 
(J-M-V. Viel, Paryż, 1855), który został zniszczony w 1897 
roku. W jego miejscu stanął Grand Palais. Podobny 
los spotkał  P a l a i s  d u  T r o c a d e r o   (J. G. 
D. Bourdais, Paryż, 1878) został zburzony w 1937, by 
ustąpić przestrzeni Palais de Chaillot. 

Innym powodem rozbiórki budynku były prote-
sty środowisk twórczych. Z tego powodu rozebrano 
zaprojektowany jako stały  E x h i b i t i o n  P a l a -

c e   (F. Fowke, Londyn, 1862). Nie zyskał on uzna-
nia i stał się obiektem powszechnego potępienia, co 
doprowadziło do jego rozebrania w 1864. 

Wśród znaczących budynków końca XIX w., które 
zostały zdemontowane znalazła się najbardziej zna-
na  G a l e r i a  M a s z y n   (F. Dutert, Paryż, 1889), 
która została bezmyślnie zburzona po 20 latach, po-
mimo prób jej zachowania. 

Przykładem nowszych czasów jest wodne miasto 
A q u a p o l i s   (K. Kikutake, Okinawa, 1975), które 
było największą atrakcją tej wystawy. Miasto to, zbu-
dowane w stoczni w Hiroszimie, przetransportowano 
drogą morską na teren Expo. Tam przetrwało przez 
25 lat, a następnie zostało złomowane. 

Wiele obiektów było budowanych z myślą o na-
tychmiastowej rozbiórce po wystawie.  B i a ł e  M i a -
s t o   (Chicago, 1893) zostało zbudowane jako skraj-
nie tymczasowe. Konstrukcja budynków wykonana 
była z drewna, elewacje tworzono z gipsu miesza-
nego z włóknami konopi. Była to bardziej chwilowa 
scenografia niż obiekty wystawiennicze. 

2.2. Po zakończeniu wystawy zniszczone przez 
żywioł;

W Białym Mieście (Chicago, 1893) po wystawie 
pojawiły się plany wymiany gipsowych elewacji na 
kamienne, pierwszy przykład próby zamiany obiek-
tu tymczasowego na trwały. Niestety zamiar ten zo-
stał zniweczony przez pożar w 1894 r. Siła ognia nisz-
czyła również budowle tworzone jako trwałe, jak. np: 
australijski  G a r d e n  P a l a c e   (J. Barnet, Syd-
ney, 1879) w 1882. Wielka  R o t u n d a     wiedeń-
ska  (K. F. von Hasenauer, Wiedeń, 1873) spłonę-
ła w 1937 r. 

Innym żywiołem dewastującymi budynki były 
huragany. Huragan Hazel w 1954 naruszył skon-
struowaną z żelaza,  H o r t i c u l t u r a l  H a l l  
(H. J. Schwarzmann, Filadelfia, 1876), budynek zo-
stał rozebrany. 



28

2.3. Zniszczony przez człowieka lub żywioł, od-
budowany;

Kategoria, którą można określić jako ożywione, 
aby trwać. Spektakularnym przykładem jest  P a -
w i l o n  N i e m i e c k i   (M. van der Rohe, Barce-
lona, 1929). Pawilon został zburzony zaraz po wy-
stawie. W roku 1987 został odbudowany, na tym sa-
mym miejscu, na podstawie oryginalnego projektu 
autora. Do tej kategorii można również zaliczyć bu-
dynki tymczasowe, które zostały zburzone i zrekon-
struowane jako stałe. Najlepszym przykładem jest 
obecna Casa de Balboa – odbudowany w latach 80.  
P a ł a c  H a n d l u  i  P r z e m y s ł u   (F. Allen, 
San Diego, 1915). 

3. Zachowane:
3.1. Pozostawione na terenie wystawy bez zmie-

niania funkcji;
Tę kategorię tworzą budynki które zostały wybu-

dowane przy okazji wystaw, w odpowiedzi na kon-
kretne zamówienie. Są to nie tylko gmachy o charak-
terze wystawienniczym. Ich cechą charakterystyczną 
jest to, że z założenia były budowane jako stałe oraz 
to, że ich funkcja po ekspozycji nie uległa zmianie. 
Jako najbardziej znane można wymienić:

– S p r e c k e l s  O r g a n  P a v i l i o n   (H. Al-
bright, San Diego, 1915) – organowa sala koncerto-
wa na wolnym powietrzu [6];

– O c e a n a r i u m     (P. Chermayeff, Lizbona, 
1998);

– P e t i t  i  G r a n d  P a l a i s   (Ch. Girault, 
Paryż, 1900) – Muzeum Sztuk Pięknych; 

– G a l e r i a  S z t u k i   (H. J. Schwarzmann, 
Filadelfia, 1876) znany obecnie jako Memorial Hall;

– B r i d g e  P a v i l i o n   (Z. Hadid, Saragossa, 
2008) – przestrzeń wystawiennicza. 

Wiele tymczasowych pawilonów narodowych po-
zostało na terenach wystaw i obecnie pełni rolę obiek-

tów wystawienniczych. Wszystkie należą do grupy 
budynków, które wybudowano na chwilę, a trwają. 
Są nimi np.:

– P a w i l o n  M u d e j a r   (A. González, Sewil-
la, 1929), obecnie Muzeum Sztuki;

– P a w i l o n  S e w i l l i   (V. Traver, Sewilla, 
1929), kasyno i teatr [7];

– P a w i l o n  U S A   (M. Yamasaki, Seattle, 
1962), Pacific Science Center;

– S e a s  P a w i l o n   (ARX Architects, Lizbona, 
1998), Muzeum Nauki;

– P a w i l o n  C h i ń s k i   (H. Jingtang, Szan-
ghaj, 2010) ma zostać muzeum kultury chińskiej [8]. 

Najbardziej znanymi strukturami są wysokościo-
we symbole wystaw reprezentowane przez wieże wi-
dokowe. Każda z nich miała zostać rozebrana, tym-
czasem pozostały, stały się symbolami miast, peł-
nią funkcje widokowe i gastronomiczne. Są to chro-
nologicznie:

– A t o m i u m   (A. Waterkeyn, Bruksela, 1958); 
– S p a c e  N e e d l e   (E. E. Carlson, Seattle, 

1962);
– T o w e r  o f  t h e  A m e r i c a s   (O’N. Ford, 

San Antonio, 1968);
– S u n s p h e r e   (CTA, Knoxville, 1982);
– H a n b i t  T o w e r   (H. E. &C., Daejon, 1993);
– W i e ż a  V a s c o  d a  G a m a   (L. Janeiro, 

Lizbona, 1998);
– W a t e r  T o w e r   (E. de Teresa, Saragossa, 

2008). 
Istnieje kilka budynków, które chociaż stały się 

symbolem miasta, pomimo, że nie pełnią żadnej 
funkcji, to z roku na rok popadają w ruinę. W No-
wym Jorku (1964) obiektami takimi są: 40-metrowy 
model ziemi zwany  U n i s p h e r e   (G. D. Clarke) 
jak również  T e n t  o f  T o m m o r r o w   (P. Jon-
son) wraz z trzema towarzyszącymi mu wieżami wi-
dokowymi. 
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3.2. Pozostawione na terenie wystawy ze zmie-
nioną funkcją;

Przy zmianie funkcji obiekty stawały się siedzi-
bami:

– instytucji miejskich: R o y a l  P a v i l i o n 
(J. Moya, Barcelona, 1929), obecnie Pałac Albéniz;

– konsulatów: P a w i l o n  K o l u m b i i   (J. Gra-
nados, Sewilla, 1929), P a w i l o n  U S A  (W. T. 
Johnson, Sewilla, 1929);

– uczelni: P a w i l o n  H i s z p a ń s k i  (F. Man-
gado, Saragossa, 2008) przekazany Uniwersyte-
towi;

– ośrodkami kultury: P a w i l o n  G w a t e m a l i 
(J. G. de la Vega, Sewilla, 1929) szkoła tańca, P a -
w i l o n  U S A  (W. J. Bain, Jr, Spokane, 1974) Imax 
Theater, W a s h i n g t o n  S t a t e  P a v i l i o n 
(P. Thiry, Seattle, 1962) Key Arena miejsce koncer-
tów i meczy NBA. 

Los tych budynków podobny jest w pewien sposób 
do kategorii I. 3. – otrzymały nową funkcję, by trwać. 

4. Podsumowanie
Należy podkreślić, że obiekty wystawowe zawsze 

były tworzone ze szczególnym uwzględnieniem czasu 
ich trwania. Były budowane jako stałe z określoną funk-
cją i takie miały pozostać. Lub też jako tymczasowe, 
które należało w określonym terminie rozebrać. Zarów-
no w pierwszym, jak i drugim przypadku założenia nie 
do końca pokryły się z ostatecznym losem budynków. 

Wiele struktur stałych, jak ukazano, nie wytrzymy-
wało presji czasu i przeminęły. Tymczasowe zaś nie-
jednokrotnie skutecznie oparły się wszelkim przeciw-
nościom losu, pozostały. 

Co stało się podstawą ich trwałości? O ironio, powo-
dy były zazwyczaj bardzo prozaiczne. Często nie opła-
cało się ich rozebrać, w innych sytuacjach liczono na 
wymierne zyski z ich nowych funkcji. Czasami struktury 
wystawowe wchłaniane były w planowy układ nowych 
dzielnic. Tylko w niewielu przypadkach o dalszym trwa-
niu budynku zadecydowały jego wartości estetyczne, 
na tyle wyraziste, że zainicjowały walkę o jego ocalenie. 

PRZYPISY

[1] Przy każdej budowli został podany projektant, miejsce 
wystawy i rok. 
[2] The Pavilon of Sweden (www.casaldeuropa.com/Aca-
sal42.htm). 
[3] The Post-Journal (www.post-journal.com). 
[4] Changeons d'are (www.changeonsdere.fr), UNESCO 
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[6] Balboa Park (www.balboapark.org/info/history).
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exposicin-iberoamericana.html). 
[8] Expo 2010 Shanghai China (http://en.expo2010.cn).
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Podstawowe dane związane z wystawami i budynkami zo-
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http://www.expomuseum.com
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Dzieje budynków prześledzono dzięki wnikliwej kwerendzie 
internetowej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca po-
dano wyłącznie najważniejsze strony internetowe. 
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TRANSGRESJA ARCHITEKTURY W KONCEPCJI  
DEMATERIALIZACJI I RUCHU W ARCHITEKTURZE

TRANSGRESSION  IN  THE  CONCEPT  OF  DEMATERIALIZATION  
AND  MOVEMENT  IN  ARCHITECTURE

Transgresja, dematerializacja, ruch a architektura, kojarzona z obiektem materialnym, łączącym dzieło sztuki 
z użytecznością. Czy możliwe jest współdziałanie tych pojęć? Przemijanie tego co fizyczne pociąga twórców 
do przekraczania języka formy. Stąd próby zatarcia granic pomiędzy światem zewnętrznym, a wewnętrznym. 
Optycznego zamazania tego co materialne. Wprowadzenia relacji natura – obiekt architektoniczny. Czy taki 
zabieg przedłuży „architektoniczne trwanie” obiektu, czy jedynie sferę idei?

Słowa kluczowe: dematerializacja, mobilność, przekraczanie, przemijanie, dopasowanie, elastyczność, 
transparentność, eteryczność, granica, przestrzeń, idea, natura, architektoniczne trwanie

Transgression, dematerialization, movement, yet architecture – combined with material object, which con-
nects the work of arts with utility. Is the interaction of these concepts possible? Transience of the physical 
objects attracts artists to transcend the language of the forms. Hence the attempts to blur the boundaries 
between inner and outer world, and introduce the relationship nature – an architectural object.

 
Keywords: dematerialization, mobility, crossing, transience, flexibility, boundary, space, idea, nature, 

architectural duration

Transgresja. Dematerializacja. Ruch. Trzy pojęcia 
zawarte w tytule, które wydawać się mogą posta-
wione w opozycji do słowa architektura. Transgresja 
rozumiana jako przekraczanie, wychodzenie poza, 
dematerializacja – utrata materialnego istnienia oraz 
ruch, czyli przemieszczanie się elementów. I posta-
wiona, niczym na przeciwległym biegunie – architek-
tura – kojarzona tradycyjnie z obiektem czysto ma-

terialnym, niosącym często znamiona dzieła sztuki, 
ale nie pozbawionym użyteczności. Czy możliwe jest 
zatem połączenie tych pojęć w jeden funkcjonujący 
organizm? Błędnym może wydawać się użycie anty-
nomicznych znaczeniowo słów nieprzemijalny i ulot-
ny, gdyż, czy jest możliwe stworzenie formy w spo-
sób symultaniczny łączącej permanentność i efeme-
ryczność? Nieuchronne przemijanie tego co fizyczne, 
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w tym obiektów architektonicznych, pociąga twórców 
do przekraczania języka formy, tworzenia na granicy 
architektury i nie-architektury. Zużycie poprzez utra-
tę użyteczności powoduje poszukiwanie obiektów, 
wręcz dopasowujących się do użytkownika. Stąd 
też próba stworzenia dzieła nieprzemijalnego, być 
może uniwersalnego, który stanie się lekarstwem na 
nieuniknione odchodzenie form architektonicznych. 

Laureat Pritzker Prize 2008 roku – Jean Nouvel [1], 
kojarzony z pojęciem dematerializacji, w swej pracy 
twórczej próbuje doprowadzić do optycznego zani-
kania budynku. Balansuje tym samym między tym co 
materialne a pozornie niematerialne. Budynek-ikona: 
Cartier Foundation na Boulevard Raspails w Pary-
żu należy do grupy obiektów optycznie lekkich, czy 
wręcz eterycznych. Swoista gra stalową siatką fa-
sady powoduje rozmycie krawędzi budynku (il. 1). 
w konsekwencji czego utrudniony staje się natych-
miastowy odczyt całości bryły. Ta poetycka transpa-
rentność jest w pewien sposób determinowana uży-
tecznością – to dzięki niej malowniczy ogród Cartier 
Foundation eksponowany jest na pierwszym planie. 
Architektura staje się przez to tłem dla tego co na-
turalne, co organiczne, a tym samym tak pożądane. 
Sala wystawowa mieszcząca się na parterze, wysoka 
na 8 metrów, ze względu na pełne przeszklenie jest 
praktycznie całkowicie przejrzysta. Podczas lata – gdy 
ogromne przesuwne skrzydła otwierane są całkowi-
cie – staje się przedłużeniem parku [2]. 

W pracy twórczej architektów obecne jest ciągłe 
dążenie do przekraczania granic materiałowych i kon-
strukcyjnych. Fenomenalny, jak na ówczesne czasy, 
styl gotycki budził zapewne niemały zachwyt i wiarę 
w moc sprawczą człowieka. Ta ciągła potrzeba wspi-
nania się ku górze, przekraczania tego co nieosiągal-
ne, stworzenia dzieła-ikony pozostaje w aspiracjach 
twórców po dzień dzisiejszy. Architektura nie może 
ulec inercji. Dzieło, które wykracza poza, zostanie za-
uważone, zaistnieje. Jednak nawet takie chwilowe ży-

cie nie uchroni obiektu przed fizyczną śmiercią, czego 
skrajnym przykładem jest instalacja zdobywcy Złote-
go Lwa tegorocznego Biennale Architektury w Wene-
cji. Praca zatytułowana: „Architektura jako powietrze: 
studium dla château la coste” runęła w kilka godzin 
po otwarciu wystawy dla prasy 26 sierpnia [3]. Junya 
Ishigami próbując zatrzeć granice między przestrze-
nią, a strukturą, tworząc konstrukcję z wrzecionowa-
tych filarów z włókna węglowego doszedł do szcze-
gólnego ekstremum. 

Ishigami jest twórcą mocno związanym z ideą 
dematerializacji. Reprezentatywnym przykładem jest 
„KAIT workshop” (il. 2) wybudowany jako część Ka-
nagawa Institute of Technology przeznaczony do in-
dywidualnej, kreatywnej pracy studentów. Architekt 
wiele czasu poświęca konceptualnemu podejściu do 
projektu (il. 3). Tutaj ideą była kreacja miejsca, w któ-
rym użytkownicy mogliby poczuć się jakby spacero-
wali przez las, w którym promienie słońca delikatnie 
przebijają się przez drzewa. Stworzył, więc obiekt, 
którego konstrukcję stanowi 305 smukłych kolumn. 
Ważna była również elastyczność przestrzeni, aby 
stosunkowo szybko umożliwić użytkownikom zmia-
nę indywidualnych stanowisk pracy. Stąd też pomysł, 
by miękkie granice uzyskać poprzez montaż kolumn 
w sposób, który będzie się wydawał całkowicie lo-
sowy. Bez wskazówki czy w ogóle istnieją jakiekol-
wiek zasady ich rozmieszczenia. Poszczególne czę-
ści obiektu mające równą wartość, bez akcentacji, 
stanowiące niby-wejście, niby-miejsce pracy, czy ni-
by-komunikację tworzą przestrzenie niejednoznacz-
ne w odbiorze o specyficznej atmosferze. Zabieg 
ten był możliwy nie tylko poprzez wprowadzenie ko-
lumn, ale również elementów nie-architektonicznych, 
jak meble czy rośliny. W tym przypadku demateria-
lizacja objawia się nie tylko poprzez zatarcie relacji 
wnętrze – zewnętrze, ale również we wprowadzeniu 
niejednoznacznych, subtelnych granic i balansowa-
niu na pewnym poziomie abstrakcji [4].
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1. Cartier Foundation na Boulevard Raspails, Paryż, arch. Jean Nouvel (www.alain-dominique-perrin.com) 2. KAIT workshop, Kanagawa 
Institute of Technology, arch. Junya Ishigami (źródło: www.b-e-t-a.net) 3. Studium dla projektu KAIT workshop (http://maisdbyang.blogspot.
com) 4. Row House w wersji konceptualnej, arch. Junya Ishigami, (J. Ishigami, Contemporary Architect’s Concept Series 2 Junya Ishigami: 
small images, INAX Publishing Japan 2008) 5. Wizualizacja dla projektu Row House (http://julianyeo.tumblr.com) 6. Studium dla „The 
Naked House”, arch. Shigeru Ban (http://faculty.virginia.edu).
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Idea „KAIT workshop” opiera się na naśladowa-
niu tego co naturalne – lasu, w kreowaniu przestrze-
ni. Rośliny żywe wprowadzone są w sposób kontro-
lowany. Projekt „Row house” tego samego autora,  
pozostający jednak jedynie w sferze konceptualnej, 
wychodzi o krok naprzód ku prawie całkowitemu za-
tarciu barier pomiędzy architekturą, a naturą. Dom 
w zabudowie szeregowej przeznaczony dla mło- 
dego małżeństwa miał stanąć w dzielnicy starego  
Tokio. Projektując budynek znacznie mniejszy niż 
sąsiadujące domy szeregowe, Ishigami tworzy zu-
pełnie nowe środowisko mieszkaniowe, w którym 
otoczenie odgrywa znaczącą rolę. Ogród otoczony 
jest szklanymi ścianami, przez które może wpadać 
światło. W tym małym ogrodzie stoi jeszcze mniej-
szy dom. Praktycznie większość czasu przeznaczo-
nego na pobyt w domu, mieszkańcy mogą spędzać 
na dworze. Poprzez zaprojektowanie łazienki na da-
chu, mogą patrzeć w niebo i w pełni cieszyć się 
otwartą przestrzenią. Czasami ogród odgrywa rolę 
wnętrza – jako salon, innym razem zewnętrza, w któ-
rym można, np. suszyć pranie (il.4). Drzewa dają 
przyjemny cień, który idealnie nadaje się do odpo- 
czynku, czytania. Wyłania się tutaj nowy styl życia, 
specyficzne środowisko, gdzie ogród i dom stają się 
jednym [5] (il.5). Znów wyłania się projekt, w którym 
architekt zamazuje granice pomiędzy tym zewnętrz-
ne, a co wewnętrzne. Dematerializacja ujawnia się 
jako niejednoznaczne, zamazane granice w projek-
towanej przestrzeni życiowej. Starannie dobrane me-
ble i poszczególne rośliny znajdują się na równi ze 
strukturą domu, stając się tym samym architekturą. 
Ishigami udowadnia, że każdy element tworzy środo-
wisko, wpływa na nie, umożliwia jego indywidualny 
odbiór i jest równie ważny w procesie projektowym.

Kolejną, jeszcze odważniejszą próbę połączenia 
dwóch środowisk – miejsca zamieszkania i ogrodu – po-
dejmuje Ishigami w „t-project”. Stara się rozwiązać pro-
blem projektowania rezydencji w mieście takim jak To-

kio. Element świata natury, roślin staje się niejako wizy-
tówką tego architekta. Znów pojawia się i to w kolejnej, 
jeszcze odważniejszej odsłonie. Ishigami stara się poka-
zać, że rośliny to nie tylko element krajobrazu, ale rów-
ny partner dla budynków w tworzeniu przestrzeni [6]. 
Wciąż poszukuje rozwiązań, w których obiekt – świat 
roślin stanowią jeden organizm postrzegany przez użyt-
kownika w sposób przejrzysty i jasny. Podobne zabie-
gi stosuje Ryue Nishizawa w swoich projektach „Villa 
in New York”, czy „House A” [7]. 

Czy wprowadzenie natury, która w swej isto-
cie może zachowywać się w sposób niekontrolo-
wany, dosłownie żywy, nada obiektom niby-drugie, 
dodatkowe życie? Tym samym, pomimo nieunik-
nionej fizycznej śmierci materiału, pozostaną nadal 
żywe? Zwrócenie się ku naturze przybliża w pewien 
sposób człowieka do jego korzeni. Obecnie coraz 
częściej pojawia się określenie współczesnego no- 
mada, człowieka ruchu. Potrzeba poszukiwania, 
zatracenia i odkrycia wieloznaczności tkwi w czło-
wieku-odkrywcy od początku istnienia. W projek-
tach dzisiejszych architektów, dzięki wciąż nowym 
rozwiązaniom konstrukcyjnym i materiałowym,  
pojawia się idea dopasowywani architektury do po-
trzeb odbiorcy. Marzenia o architekturze, którą użyt-
kownik sam zmienia, komponuje dla własnych po-
trzeb, stają się rzeczywistością. Architekt-twórca, 
odpowiada za wykreowanie tła dla odbiorcy, a sam 
obiekt zaczyna żyć własnym, często niekontrolo-
wanym życiem. Ta mobilność, elastyczność budyn-
ku pojawia się w projekcie „The Naked House” au-
torstwa Shigeru Bana. Nagi dom powstał w Kawa-
goe na przedmieściach Tokio, gdzie szybkie tempo 
życia nagle zwalnia i ustępuje miejsca krajobrazo-
wi pól ryżowych ciągnących się wzdłuż rzeki Shin-
gashi. Architekt został poproszony o stworzenie 
przestrzeni życia – domu, w którym możliwe byłoby  
zacieśnienie relacji pomiędzy członkami wielopoko-
leniowej rodziny. Za punkt wyjściowy Shigeru Ban 
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przyjął strukturę półprzezroczystą tworzącą jedną, 
wspólną przestrzeń, w której tereny prywatne zosta-
ły zredukowane do niezbędnego minimum. Ogrom-
ną rolę odgrywają cztery pokoje-kabiny na kółkach, 
które można swobodnie przemieszczać. Mogą two-
rzyć indywidualne pomieszczenia, a złączone w jed-
no – wielki, wspólny salon. W tradycyjnym japońskim 
domu podłoga pojmowana jest jako biegun magne-
tyczny przyciągający domowników. Na niej nie tylko 
się chodzi, czy stoi, ale przede wszystkim siedzi. Ban 
przeznacza podłogę na główną komunikację i otwar-
tą, wolną przestrzeń dla mobilnych kubików. Kolejny 
raz eksperymentuje z użytym materiałem. Na elewa-
cję zewnętrzną używa karbowanego plastiku wzmoc-
nionego włóknem szklanym, a na wewnętrzną – tkani-
ny bawełnianej. Zabiegi te umożliwiają wprowadzenie 
do wnętrza mlecznobiałego światła, jakże charakte-
rystycznego dla tradycyjnych japońskich domów wy-
konanych z ekranów z papieru ryżowego [8]. Ruch 
wyrażony w mobilnych pokojach oraz stabilność za-
mknięta w stałej strukturze zewnętrznej nasuwa sko-
jarzenie z rodziną. Dom – jako miejsce, w którym do-
mownicy przebywają, aż do momentu kiedy ich sytu-
acja życiowa ulegnie zmianie, które jest jednocześnie 
miejscem stabilizacji, ostoi. Samo nasuwa się stwier-
dzenie Heraklita – „Panta rhei”. „Nagi” dom może być 
odzwierciedleniem tego, że wszystko się zmienia. Shi-
geru Ban tchnął w budynek życie. Poprzez wprowa-
dzenie mobilności umożliwia ciągle nową, niekontro-
lowaną kreację przestrzeni (il.6). 

Jednak czy takie zabiegi, nadające użytkowni-
kowi rolę twórcy własnej przestrzeni życiowej, po-
zwolą na wieczne trwanie obiektu? Zapewne nie. 
Nadadzą mu element własnego „życia”, kreacji, ale 
nie przedłużą jego „życia materiałowego”. Architek-
tura jest dziedziną idei, w której koncept i nadanie 
funkcjonalności – ram dla formy – odgrywa zna-
czącą rolę. Idee, tymczasem, zmieniają się razem 
z kolejnymi potrzebami odbiorców architektury. Ar-
chitekt tworzy indywidualnie dla użytkownika, stąd  
potrzeba urzeczywistniania wciąż nowych koncep-
cji. Tam gdzie potrzeby społeczne są w pewnym 
sensie stałe – w sferze religii, kultury – tam naj-
dłuższe życie fizyczne obiektów, nawet tych liczą-
cych setki lat. Dziwić może wyłaniająca się z po-
wyższej analizy fascynacja architekturą japońską. 
Jednak właśnie na przykładzie tych projektów wi-
dać jak w subtelny, delikatny materiałowo sposób 
można zacierać elementy przestrzeni. Jak archi-
tektura nie próbuje zrobić z siebie ikony, ale wręcz 
przeciwnie – nawiązać dialog z tym co zewnętrz-
ne, nadać tło i, kiedy to potrzebne, wyeksponować 
pewne elementy. „Tchnienie życia” poprzez wpro-
wadzenie żywego ogrodu, dematerializacja prze-
gród przez wprowadzenie transparentności i ruch 
przez mobilność wprowadzonych elementów stają 
się obecnie zabiegami próbującymi poruszyć mo-
nolityczne rozumienie architektury. Jednakże, czy 
przedłużą im „architektoniczne trwanie” – na to py-
tanie odpowiedzą już kolejne pokolenia.

PRZYPISY
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Architektura jest nie tylko dziedziną sztuki, ale przede wszystkim przestrzenną projekcją osiągnięć i potrzeb 
zaistniałych w społeczeństwie, które pojawiły się w ściśle określonym kontekście czasu (historii). W artyku-
le starano się przedstawić szerokie spektrum zjawisk towarzyszących procesom trwania i przemijania archi-
tektury, które stanowią materialny zapis przeobrażeń kulturowych i światopoglądowych zachodzących przez 
całe stulecia w środowisku egzystencji wspólnoty społecznej.

Słowa kluczowe: trwanie i przemijanie architektury, społeczeństwo i architektura, dziedzictwo kulturowe, 
tożsamość społeczna

Architecture is not only a field of art but it is particularly a spatial projection of achievements and needs of 
the society that appeared in a very specific context of time (history). This article tries to show a wide spec-
trum of phenomena accompanying the durability and fleetingness of architecture processes which are the 
material registration of cultural and world view transformations occurring throughout the whole centuries in 
the environment of social community existence. 

Keywords: durability and fleetingness of architecture, society and architecture, cultural heritage,  
social identity 

Trwanie i przemijanie to naturalne procesy towa-
rzyszące wszystkim ludzkim dokonaniom składa-
jącym się na całokształt dorobku cywilizacyjnego 
znanego nam świata. Rozpatrywanie tych zjawisk 

w kontekście twórczości architektonicznej i urbani-
stycznej wiąże się ściśle z problematyką kreowania, 
przekształcania oraz ochrony przestrzeni życiowej 
człowieka. Wypracowane przez wieki kulturowe uwa-
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runkowania środowiska egzystencji jednostki w spo-
łeczeństwie, bezpieczeństwo, jak i jakość tworzo-
nych przestrzeni publicznych to kluczowe elementy 
wpływające na budowanie poprawnych relacji i wię-
zi międzyludzkich oraz fundamentalnego poczucia 
przynależności jednostki do wspólnoty społecznej.  
Niejednokrotnie odczucia te łączą się z istotną po-
trzebą zachowania czy wręcz manifestacji cech iden-
tyfikujących odrębność i zarazem ciągłość istnienia 
dziedzictwa kulturowego określonej zbiorowości lu-
dzi, która wykształciła charakterystyczne dla własnej 
kultury wartości, wzorce postępowań i normy etycz-
ne. Oczekiwania społeczne w tym zakresie zostają 
często uzewnętrznione poprzez nadawanie reprezen-
tacyjnego i monumentalnego wyrazu formom obiek-
tów użyteczności publicznej oraz przestrzeniom ze-
społów urbanistycznych. 

Walter Gropius twierdził, iż: Celem tworzenia ar-
chitektury jest nadanie znaczącego poetyckiego 
kształtu psychologicznym i praktycznym potrzebom 
ludzkiej przestrzeni życiowej. [1] Zmaterializowany 
obraz tych potrzeb w postaci monumentu, budowli 
czy miasta stał się jednym z czytelnych elementów 
zapisu indywidualnego wyrazu tożsamości kulturo-
wej społeczeństwa, osadzonej ściśle w kontekście 
czasu (historii) i przestrzeni (miejsca). Zachowanie 
istotnych cech intelektualnego i materialnego dorob-
ku przodków stało się obowiązkiem spoczywającym 
na kolejnych pokoleniach. Potrzeba chronienia dóbr 
kultury rozumianych jako część własnego dziedzic-
twa istniała od dawna. Podejmowanie działań w tym 
kierunku można zauważyć już w starożytności, jed-
nak dopiero w okresie oświecenia w siedemnasto-
wiecznej Szwecji, powołano do życia pierwszy urząd 
konserwatora zabytków [2]. Świadomość społeczna 
w zakresie ochrony istotnych elementów dziedzic-
twa kulturowego zaczęła wyraźniej przybierać na sile 
w XIX wieku, kiedy to nastąpiło zjawisko przewarto-
ściowania sztuki przeszłości i wzmocnienie roli tzw. 

„neohistoryzmów” w architekturze, które objawiło 
się upodobaniem czy wręcz modą na stosowanie 
eklektycznych form. Działania zmierzające do zacho-
wania dziedzictwa i materialnych dóbr przeszłości  
znajdywały swoje odzwierciedlenie w ustanowionych 
do tego celu organizacjach i instytucjach powoływa-
nych przez społeczności. Takie postępowanie należy 
utożsamiać przede wszystkim z koniecznością za-
pewnienia możliwości fizycznego przetrwania wyróż-
niającym się osiągnięciom cywilizacyjnym, także tym 
z dziedziny architektury czy urbanistyki, jako ważnej 
wartości, z którą identyfikuje się określona wspólno-
ta ludzi. Osiągnięcia te stanowią istotne świadec-
two zapisu dorobku, przemian oraz zachowania cią-
głości historyczno-kulturowej społeczeństwa, które  
należy rozpatrywać dziś nie tylko w skali lokalnej da-
nego regionu czy też kraju, ale szerzej – ponadte-
rytorialnie – jako jeden z elementów globalnej róż-
norodności składającej się na całokształt dokonań 
cywilizacyjnych ludzkości.

Od kiedy Witruwiusz, rzymski teoretyk, w I w. p.n.e. 
określił architekturę jako pewien stan równowagi po-
między trzema składowymi cechami budowli – jej 
pięknem, trwałością i użytecznością (celowością) [3] 
– było pewne, iż ta dziedzina sztuki będzie w zna-
czącym stopniu determinowana względami nie tylko  
czysto estetycznymi, ale przede wszystkim funkcjo-
nalnymi, powiązanymi bezpośrednio z egzystencjal-
nymi potrzebami człowieka, jak i całego społeczeń-
stwa. W pewnym okresie witruwiańskie myślenie 
uległo koniecznym transformacjom ideowym. Wraz 
z nastaniem pierwszych dekad XX wieku zaczęto co-
raz silniej kwestionować dotychczasowy sens zacho-
wania równowagi pomiędzy składowymi tej triady. 
Pojawiło się szereg nowych prądów modernistycz-
nych jak puryzm, funkcjonalizm, racjonalizm czy też 
konstruktywizm. Znużenie historycznym językiem 
form i rozwój nowych możliwości technologicznych 
z okresu rewolucji przemysłowej i epoki maszyn 
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zmieniło wypracowane dotąd standardy i ukierun-
kowało dotychczasowe myślenie twórców na prze-
wartościowanie lub wzmocnienie rangi niektórych 
cech definiujących architekturę obiektu sztuki. Rów-
nowaga współzależnych elementów stanowiących 
o architektonicznym powodzeniu budynku została 
zachwiana. Léon Krier, jeden z teoretyków postmo-
dernizmu, przedstawia piękno jako tą wartość, która 
w największym stopniu decyduje o możliwościach 
przetrwania rzeczy architektonicznej dla przyszłych 
pokoleń. W jego rozumieniu przejawem potrzeby za-
chowania trwałej egzystencji obiektu architektonicz-
nego w dorobku cywilizacyjnym ludzkości okazała 
się nie tyle poprawność wynikająca z zachowania 
równowagi cech ujętych w witruwiańskiej triadzie, 
czy też same aspekty materialne, decydujące o ży-
wotności technicznej i funkcjonalnej budynku, lecz 
przede wszystkim w tym, iż architektura jest atrak-
cyjna (piękna). Rozbicie przez modernistów zrów- 
noważonej relacji pomiędzy pięknem, trwałością 
i użytecznością stało się nieodwracalnym faktem 
zaistniałym w dziejach architektury. Zdaniem Krie-
ra: Modernizm gwałtownie zaatakował tę współzależ-
ność, co jedynie potwierdziło, że piękno nie jest au-
tomatycznym rezultatem solidnego, funkcjonalnego 
budynku. Co więcej, czyż nie jest prawdą, że nawet 
najmocniej zbudowane gmachy nie będą długo funk-
cjonowały, jeśli brak im piękna? Użyteczność i sta-
bilność strukturalna w żaden sposób nie gwarantu-
ją materialnej trwałości [4]. Stwierdzenie to wydaje 
się być jeszcze bardziej aktualne w kontekście dzi-
siejszej architektury, traktując wymiar atrakcyjności 
estetycznej formy obiektu jako element dominujący, 
pozwalający zaistnieć i trwać w medialnym przekazie 
zarówno dziełu, jak i jego twórcy. Współczesne pięk-
no, czy raczej atrakcyjność formy w żaden sposób 
nie musi być odzwierciedleniem racjonalności kon-
strukcyjnej i użytkowej budynku, często jest warto-
ścią nadrzędną, świadczącą o wyjątkowej wyobraźni 

twórcy, podporządkowującej sobie potencjalne roz-
wiązania techniczne i funkcjonalne, przez co staje 
się głównym wyznacznikiem do podejmowania no-
watorskich wyzwań inżynieryjnych i materiałowych. 
Jeden z czołowych współczesnych architektów, lau-
reat nagrody Pritzkera, Tadao Ando w jednej z wy-
powiedzi stwierdził, iż: Użyteczność i trwałość są 
miarą architektonicznego potencjału, podczas gdy 
piękno odzwierciedla wyobraźnię [5].

To właśnie wyobraźnia XX-wiecznych prekurso-
rów współczesnej architektury, takich jak: Le Corbu-
sier, Ludwig Mies van der Rohe, Louis I. Kahn, czy 
założyciel Bauhausu Walter Gropius, ukierunkowa-
ła kolejne pokolenia twórców i ich naśladowców na 
piękno abstrakcyjne, zrywające z figuratywnością hi-
storycznego języka form, który w swej eklektycznej 
postaci, opartej na kompilacji sprawdzonych este-
tycznie wzorców, powodował twórcze znużenie, ini-
cjując tym samym przemijanie dotychczasowego 
sposobu myślenia o architekturze. Ponadczasowość 
geometrycznych kształtów, pozbawiona według ma-
nifestacyjnej postawy Adolfa Loosa „zbrodni orna-
mentu”, w swej lapidarności przekazywanych treści 
miała zapewnić trwałą estetyczną egzystencję obiek-
tom wznoszonym w duchu modernistycznej, często 
„nieprzedstawiającej” nowoczesności. Uniwersalizm 
abstrakcyjnych form ukształtował międzynarodowy, 
czy raczej ponadterytorialny charakter architektury 
z wypracowanym własnym słownikiem kodów i po-
jęć, co pozwoliło na wprowadzenie nowego ładu es-
tetycznego do dziejów współczesnej kultury i sztu-
ki. Niezmienna pozostała jednak sama idea tworze-
nia architektury, którą Louis I. Kahn określił stwier-
dzeniem: Rodzimy się ze świadomością „co”. Na-
tomiast „jak” musimy się tego nauczyć [6]. Trwa-
nie i przemijanie obiektu sztuki w przestrzeni mia-
sta (miejsca) wydaje się być zatem uzależnione od 
tego, jak jego twórca potrafił odpowiedzieć na py-
tanie „jak”, i na ile zadanie to zostało zrealizowane 
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w sposób mogący sprostać oczekiwaniom społecz-
nym, które dyktują „co”. Proces trwania i przemijania 
architektury staje się zjawiskiem społecznym, odpo-
wiadającym na potrzeby egzystencji cywilizacyjnej 
pewnej zbiorowości ludzi, między którymi pojawiła 
się wyrazista więź, pozwalająca na stworzenie sto- 
sunkowo uporządkowanego układu wzajemnych  
relacji. Obraz tych mniej lub bardziej zdemokraty-
zowanych relacji, świadczących o poziomie rozwo-
ju kulturowego, został odzwierciedlony w czasie 
poprzez materialne formy wznoszonych obiektów, 
współtworzących urbanistyczne centra miast, któ-
re stanowią obecnie najsilniej akcentowany wyraz 
cywilizacyjnego bytu społeczeństwa w przestrzeni. 
Wenezuelski architekt Carlos Raul Villanueva miał 
podstawy twierdzić, iż: Architektura jest zjawiskiem 
społecznym, w dosłownym tego słowa znaczeniu 
jest sztuką użyteczną jako projekcja samego życia 
związanego z problemami gospodarczymi i społecz-
nymi, nie zaś tylko normami estetyki. Forma nie jest 
dla niej najistotniejsza, jej nadrzędnym powołaniem 
jest poszukiwanie ludzkich rozwiązań. Jej środkiem 
wyrazu i jednocześnie warunkiem jest przestrzeń we-
wnętrzna i użytkowa wykorzystywana przez ludzi: „jest 
formą, która zawiera życie”. Jest sztuką przestrzeni  
zawartej i zewnętrznej, sztuką abstrakcji, nie prezen-
tacji, spełniającej funkcje i zawierającej istotę logiki 
sztuki kartezjańskiej [7]. 

Miasto jest niejako „rejestratorem” wypracowa-
nego dorobku cywilizacyjnego następujących po 
sobie pokoleń, obrazuje procesy transformacji kul-
turowej i światopoglądowej oraz zachodzące zmia-
ny gospodarcze, które zapisano w przestrzeni za 
pośrednictwem form architektonicznych będących 
wyrazem i odzwierciedleniem zaistniałych potrzeb 
społecznych w danym okresie czasu. W strukturach 
miejskich pojawiają się również obiekty i założenia 
uprzywilejowane, pozostające często w sprzeczności 
do logiki przestrzennej porządkującej tkankę miej-

ską. Są to miejsca i obiekty podlegające specjalnej 
ochronie ze względu na ważny interes społeczny  
czy aspekty martyrologiczne, stanowiąc ilustrację 
i świadectwo dla wydarzeń historycznych istotnych 
z punktu widzenia społeczności. W ten sposób war-
tości decydujące i podkreślające ciągłość zapisu 
kulturowej egzystencji społeczeństwa w kontekście 
danego miejsca stają się rzeczą nadrzędną, podpo-
rządkowującą sobie niejednokrotnie najbliższe zabu-
dowywane sąsiedztwo, które pozostaje często za-
gospodarowane wbrew rozwiązaniom narzucającym 
się wprost z poczucia przestrzennego ładu. Spo-
łeczne przeświadczenie o konieczności upamiętnie-
nia ważnych wydarzeń z przeszłości jest czynnikiem 
decydującym o zachowaniu pierwotnej formy takich 
obiektów bądź miejsc, a więc zapewnia im trwanie, 
stając się działaniem priorytetowym – istotnym dla 
budowania poczucia międzyludzkiej więzi i ciągłości 
bytu społeczeństwa. Przemijanie ważnych z punktu 
widzenia kultury obiektów architektury utożsamiane 
jest z kolei z utratą pewnych nabytych i wypracowa-
nych wartości – „korzeni”. 

Społeczeństwo może domagać się również 
usunięcia lub przekształcenia form architektonicz-
nych – przeważnie monumentalnych – z przestrzeni  
miejskiej, będących wyrazem zniewolenia powsta-
łego w wyniku działań wojennych, narzucenia ob-
cego panowania czy ustroju totalitarnego, wyraża-
jąc tym samym naturalną konieczność wymazania 
z przestrzeni znaków gloryfikujących takie zdarze-
nia. Przytoczyć tu można przykład warszawskie-
go Pałacu Kultury i Nauki, zaprojektowanego przez  
radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, wybudowa-
nego w latach 1952–1955, który jako „ideologicz-
ny dar” wzbudza nadal swym kształtem i gabaryta-
mi żywe emocje wśród wielu mieszkańców stolicy,  
utożsamiając go z symbolem obcej dominacji. Osta-
tecznie, w wyniku zaistniałej kilka lat temu burzli-
wej dyskusji towarzyszącej umieszczeniu budynku 
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w rejestrze zabytków, górę wziął fakt, iż Pałac Kul-
tury i Nauki ze względu na mocną w wyrazie formę 
na stałe wpisał się już w warszawski krajobraz, sta-
jąc się paradoksalnie jego ikoną, jednakże społecz-
ne kontrowersje towarzyszące tej decyzji wymusiły 
przestrzenne działania w celu osłabienia jego hierar-
chii w panoramie miasta. Głównym argumentem za-
pewniającym trwanie i zachowanie monumentalnej 
architektury tego budynku stały się przede wszyst-
kim powody utylitarne wynikające z uznania racjo-
nalności ekonomicznej dla istniejących tam funkcji. 

Bywa również, że raz utracona przestrzeń miejska 
czy architektura budynków zostaje wskrzeszona ze 
względu na ważny interes społeczny. Fizyczne uni-
cestwienie architektury wcale nie wyklucza podjęcia 
przez społeczeństwo trudu jej rekonstrukcji, a więc 
działania wynikającego z potrzeby odbudowania  
śladów form dziedzictwa przeszłości stanowiących 
istotny element tożsamości kulturowej. Tak było 
w przypadku odtworzenia przestrzeni i obiektów ar-
chitektury Starego Miasta w Warszawie, które unice-
stwiono w wyniku działań wojennych. W trudnych, 
często kontrowersyjnych kwestiach dotyczących 
rekonstrukcji i odbudowy obiektów historycznych, 
ważnych z punktu widzenia zachowania elementów  
dziedzictwa kulturowego społeczeństwa, wydaje się 
zasadne przywołanie stwierdzenia Léona Kriera, któ-
ry mówił, iż: O wartości zabytków nie stanowi stan za-
chowania, lecz wartość idei, które wyraża. Identyczna 
rekonstrukcja, wykonana w oparciu o ten sam typ i ja-
kość materiałów, form i technik, będzie przedstawiać 
większą wartość niż oryginalne ruiny. Jak się wyraził 
Joachim Fest, dla oryginalności budowli nie są decy-
dujące materiały, lecz oryginalność idei. Jest ona za-
tem w najwyższym stopniu „naprawialna” i może być 
rekonstruowana bez uszczerbku dla jej specyfiki czy 
wyjątkowości [8]. 

Dziś w dobie globalizacji i powszechnej komer-
cjalizacji życia architektura staje się coraz częściej 

produktem stworzonym na potrzeby społeczeństwa 
konsumpcyjnego, dla którego trwanie i przemijanie 
architektury jest sprawą bardziej ekonomii niż idei 
towarzyszącej budowaniu środowiska przyjazne-
go umacnianiu relacji międzyludzkich. Wynikająca 
z takiego stanu rzeczy sztuczność i powierzchow-
ność dzisiejszej tzw. „kultury masowej”, obnaża 
ułomność współczesnych tendencji w kształtowaniu  
architektury. Miasto i przestrzeń publiczna jako war-
tość kulturowa, będąca dobrem pewnej wspólnoty 
ludzi, powoduje powstanie więzi jednostki i społe-
czeństwa z danym miejscem. Każde przekształce-
nie niezależnie od jego skutków staje ingerencją 
w to dobro wspólne. Trwanie i przemijanie rzeczy 
architektonicznych, pomijając aspekty techniczne 
czy ekonomiczne, w znaczący sposób uzależnio-
ne bywa od społecznej akceptacji formy i roli jaką 
pełni w przestrzeni publicznej. Miarą tej akcepta-
cji staje się jej atrakcyjność lub wyjątkowość, która 
może być zarówno wyrazista, zapadająca w pamię-
ci widza, silnie akcentująca swą obecność w prze-
strzeni, jak i skromna, bez czytelnych cech pozwa-
lających ją jednoznacznie identyfikować, a której 
subtelność można dostrzec dopiero w kontekście 
materii pewnego zespołu tworzącego interesujące 
wnętrze urbanistyczne. Zjawisko trwania i przemija-
nia architektury, stając się procesem zapisu ciągło-
ści kulturowej egzystencji społeczeństwa w czasie 
i przestrzeni, obrazuje nie tylko materialny dorobek 
wspólnoty, lecz świadczy także o wartościach wyni-
kających z wypracowanego charakteru relacji mię-
dzyludzkich będących wyznacznikiem człowieczeń-
stwa. Jego miarą i jednocześnie wyrazem jest nie 
tylko wyjątkowość, jakość czy nowatorskość wzno-
szonych obiektów i kształtowanych przestrzeni, ale 
także umiejętność tworzenia kulturowej kontynu-
acji z zastanym dziedzictwem w sposób pozwala-
jący realizować współczesne cele jednostki i całe-
go społeczeństwa.
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Keywords: cclassical architecture, the architecture of the twentieth century

Architektura  współczesna  –  dychotomia  chwili 
i wieczności. 

Architektura XX wieku rozpostarta była pomiędzy 
dwoma skrajnymi postawami twórców odnoszących 
się wobec potrzeb teraźniejszości. Pierwszą z postaw 
była próbą zdefiniowania – Zeitgeist – ulotności zmie-
niających się problemów społecznych, estetycznych, 

technicznych etc. i opisania ich w kreowaniu nowych 
formy architektonicznych. Drugą przeciwstawną były 
postawa poszukiwania architektonicznego absolutu, 
heglowskiego bytu doskonałego, oderwanego od 
przedmiotu i czasu powstania. 

W dzisiejszej ocenie architektura XX wieku koja-
rzona jest w głównej mierze z pierwszą z tych po-
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staw. W Manifeście Futurystycznym postulowano ko-
nieczność stworzenia przez każde z pokoleń własne-
go miasta. Ten kierunek myślenia był kontynuowany 
przez większość kierunków architektonicznych two-
rzących nową tradycję. 

Równocześnie, przy całym radykalizmie ideowym 
i odtrąceniu przeszłości, w twórczości wielu architek-
tów XX wieku, obserwować można było różnorodne 
próby odwoływania się do przeszłości, co przejawia-
ło się między innymi w wykorzystywaniu motywów ar-
chitektury porządkowej. Prześledzenie tych procesów 
obrazuje architektoniczny fenomen trwania i przemi-
jania architektury w znacznie szerszym wymiarze. 

Architektura porządkowa w XX wieku jako symbo-
liczny komunikat 

Architektoniczna awangarda początku XX wieku 
dramatycznie zerwała z architekturą porządkową, ale 
ta pozostała jednak obecna poza głównymi prądami 
awangardy. Paradoksalnie ta poboczna obecność oka-
zuje się z dzisiejszej perspektywy niezbędna dla zrozu-
mienia złożoności architektury XX wieku. Śledząc pod-
stawy teoretyczne i uwarunkowania praktyczne, które 
wpłynęły na użycie form porządkowych, widocznym 
staje się wykorzystanie motywów klasycznych jako in-
strumentu, swoistego komunikatu kierowanego przez 
architektów i inwestorów wobec odbiorców architek-
tury. Komunikat ten, pomimo stosowania zbliżonych 
form mógł mieć biegunowo odmienny charakter i for-
my porządkowe mogły być równocześnie wykorzysty-
wane jako synonim demokratyzacji ustrojowej (post-
modernizm, czy też nowy klasycyzm końca XX wieku), 
jak i formuła architektoniczna stosowana przez reżimy 
totalitarne (architektura nazistowskich Niemiec, socre-
alizm) dla podkreślenia potęgi państwa. 

W okresie międzywojennym obserwować można 
było w krajach europejskich próby łączenia architek-
tury nowoczesnej z motywami klasycznymi. W Polsce 
najważniejszym przykładem takich działań mogą być 

projekty architektów z tzw. warszawskiej szkoły archi-
tektury. W międzywojennej Warszawie działało kilka 
pokoleń architektów wykształconych na uczelniach 
 europejskich w okresie sprzed odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, jak i absolwenci powstałego Wy-
działu Architektury Politechniki Warszawskiej. Przy-
kładem takiej drogi może być twórczość Czesława  
Przybylskiego. Jego pierwsze znane warszawskie re-
alizacje posiadają wyraźne cytaty architektury porząd-
kowej (m. in. budynek Centralnego Towarzystwa Rol-
niczego w Warszawie z 1911 r., gmach Teatru Polskie-
go w Warszawie z 1912 r.), aby z czasem przejść do 
redukcji tych motywów (Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych w Warszawie 1923 r.). Podobny proces zauwa-
żyć można w twórczości architektonicznej Tadeusza 
Tołwińskiego, który ewoluuje od form klasycznych za-
wartych w projekcie gimnazjum im. Stefana Batorego 
przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie (1922–1923), do 
geometryzacji i monumentalizacji Nowy Gmach Mu-
zeum Narodowego w Warszawie (1927–1938) [1]. 

Odmienne od demokratycznych były przyczyny 
wykorzystywania architektury porządkowej w archi-
tekturze totalitarnej nazistowskich Niemiec i architek-
turze socrealistycznej w ZSRR. Motywy klasyczne słu-
żyły obu totalitaryzmom do odwołań historycznych, 
których celem była gloryfikacja systemów politycz-
nych. Za symptomatyczny należy uznać fakt, iż pomi-
mo pozornych różnic politycznych obydwa systemy 
polityczne wykorzystywały w bardzo zbliżony sposób 
architekturę klasyczną, w pierwszej fazie poszukiwań 
formalnych stosując dużą ilość cytatów, aby z cza-
sem wypracować własne zredukowane i monumen-
talne systemy architektoniczne. 

Architektura nazistowskich Niemiec reprezentowa-
ła zróżnicowane postawy ideowe [2]. Nawiązania do 
architektury porządkowej nie były jedynym, choć istot-
nym tropem twórczości architektów w Trzeciej Rze-
szy. Istnieje grupa obiektów, w których wykorzysty-
wanie motywów klasycznych było bardzo dosłowne. 
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Do grupy tej zaliczyć można m.in. istniejące do dnia 
dzisiejszego berlińskie budynki Ambasady Hiszpanii 
(Walter i Johannes Krüger, 1938–1943) czy też Am-
basady Włoch (F. Hetzelt, 1938–1941). Pod względem 
innowacji architektonicznych bardziej interesujące są 
próby autorskich przetworzeń motywów porządko-
wych, które przybierały geometryczną i uproszczo-
ną postać. Nurt ten ilustrują inne berlińskie budowle: 
Ambasada Japonii (L. Moshamer, 1938–1942), czy Mi-
nisterstwo Propagandy (K. Reichle, 1934–1938). Jed-
nak najbardziej znanym berlińskim niezrealizowanym 
przykładem nazistowskiej megalomanii, w której po-
wstaniu brał udział sam A. Hitler, była urbanistycz-
na oś północ – południe zakończoną Halą Ludową. 

W 1933 r. powstała Akademia Architektury ZSRR, 
w której rozwijano fundamentalne badania w zakre-
sie historii architektury ojczystej i światowej, badano 
klasyczne prawa kompozycji i zasad kształtowania 
zespołów, prowadzono pomiary i wydawano albumy 
wybitnych dzieł architektury lat minionych [3]. Ta in-
spirowana politycznie zmiana polegająca na odrzu-
ceniu modernizmu zaowocowała powstaniem socre-
alizmu, który po drugiej wojnie światowej stał się do 
śmierci J. Stalina obowiązującą doktryną także w in-
nych krajach środkowowschodniej Europy. Głównym 
teoretykiem nurtu był J. Żołtkowski, który w swoich 
projektach dokonywał swoistej implantacji wybra-
nych form klasycznych Przykładem tego typu dok-
tryny może być dom mieszkalny przy ul. Mochowej 
w Moskwie (1934). Z czasem formy socrealistyczne 
odeszły od klasycznych pierwowzorów, poprzez typo-
wą dla innych nurtów lat 20. i 30. XX wieku geometry-
zację i monumentalizację. Spośród przykładów tego 
typu realizacji wymienić można: zabudowę ul. Gorkie-
go w Moskwie (A. Mordwinow, 1937–1939), projekty 
poszczególnych stacji moskiewskiego metra, czy też 
najbardziej znany obiekt socrealistyczny Uniwersyte-
tu na Wzgórzach Leninowskich (L. Rudniew, S. Czer-
nyszow, P. Abrosimow, A. Chriakow). 

Powrót do motywów porządkowych w architektu-
rze po drugiej wojnie światowej związany był z ide-
ologią postmodernizmu. Postmodernizm reprezento-
wał odmienny od poprzednich rodzaj fascynacji formą  
klasyczną, którą osadzał w obszarze „podwójnego 
kodowania”. Poprzez stosowanie form architektury 
porządkowej postmoderniści nawiązywali do złożo-
ności idei miasta historycznego, równocześnie negu-
jąc formalną monokulturę modernizmu. 

Podstawy ideologii postmodernistycznej okre-
ślone zostały przez amerykańskiego architekta Ro-
berta Venturiego [4]. Venturi wielokrotnie w wyko-
rzystywał w swoich pracach motywy architektury  
porządkowej, czyniąc to zarówno w szkicach teore-
tycznych (m. in. wariacje na temat historycznych por-
tyków), jak i projektach realizacyjnych (szczególnie 
w projektach domów jednorodzinnych, m.in. projekt 
domu Nord du Delaware, gdzie zastosował trawe-
stację portyku kolumnowego wykonanego jako pła-
ski obrys stojący przed właściwą kubatura). Dla do-
konań amerykańskich charakterystyczne jest łącze-
nie wątków porządkowych z kulturą pop. Przykładem 
takich działań może być projekt Piazza d’Italia autor-
stwa Charlesa W. Moore’a, który tradycyjne motywy 
architektury włoskiej osadził w ikonografii pop lat 70. 
XX wieku, wykonując detale architektoniczne z ele-
mentów świetlnych i stalowych. 

W europejskim postmodernizmie najbardziej rady-
kalną postawę w zakresie inspirowania się architektu-
rą porządkową prezentował barceloński architekt Ri-
cardo Bofill. Najbardziej znane w tym zakresie są jego 
zespoły mieszkaniowe m.in. zespoły Abraxas, Anty-
gona i Saint Quentin. Formy klasycznych detali ar-
chitekt zaprojektował tu m.in. z kolorowego betonu,  
nadając im dzięki temu praktyczny i wieloznaczny ide-
owo wymiar. Ważne w tym obszarze są także projek-
ty włoskiego architekta Aldo Rossiego. Architekt ten, 
szczególnie w końcowej fazie swojej twórczości, sto-
sował detale wzorowane na motywach architektury 
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porządkowej. Były to powracający w jego twórczo-
ści motyw akcentowania narożnika poprzez formę 
kolumny (np. budynek w bloku nr 10 w ramach IBA 
w Berlinie) czy też formy kompozycji elewacji odwo-
łujących się do klasycznych kamienicy (np. kwartał 
Schüzenstrasse w Berlinie). Jednak najbardziej wyra-
zistym przykładem jest fasada Palazzo Hotel w Fuku-
oka (1986–1989) nawiązująca bezpośrednio do mo-
tywów klasycznych. 

Fenomenem lat 80. i 90. XX wieku stał się nowy 
klasycyzm [5] i jej urbanistyczne rozwinięcie w po-
staci new urbanism. Podstawy teoretyczne tego 
nurtu stworzył architekt i urbanista Leon Krier, któ-
ry w swoich publikacjach postuluje powrót do tra-
dycji w zakresie komponowania miast, oraz wyko-
rzystywanych form architektonicznych. W zakresie  
zabudowy urbanistycznej postukuje on powrót do 
tradycyjnej zabudowy kwartałowej, bo jedynie kwar-
tały przeznaczone pod zabudowę publiczną bądź 
inną niż mieszkalna mogą stanowić pojedynczą par-
celę [6], a w zakresie rozwiązań architektonicznych 
postuluje powrót do rozwiązań porządkowych, po-
nieważ rząd kolumn doryckich nie jest ze swej na-
tury bardziej autorytarny, niż demokratyczna jest lek-
ka konstrukcja stalowa [7]. 

Nowy klasycyzm stanowi jedną z dróg ewolucji 
architektury postmodernistycznej, ale w odróżnieniu 
od postmodernizmu z drugiej połowy lat 60. i począt-
ku lat 70. XX wieku stosuje bardziej dosłowne cyta-
ty i motywy zaczerpnięte z architektury historycz-
nej, w tym przede wszystkim architektury porządko-
wej. Odchodzi od zasady podwójnego kodowania na 
rzecz dosłowności, która w myśl twórców tej doktry-
ny wynika z zasady bezpośredniej kontynuacji ciągło-
ści architektonicznej, przerwanej przez modernizm. 

W Europie do najważniejszych twórców tego nur-
tu, poza Leonem Krierem, można zaliczyć można ta-
kich architektów jak: Rob Krier (także rzeźbiarz, twór-
ca sugestywnych grafik, autor projektów zabudowy 

architektonicznych i urbanistycznych w Niemczech, 
Holandii i Luksemburgu), Demetri Porphyrios (twórcę 
domów rezydencji w stylu klasycznym m. in. Chep-
stow Villas w Londynie), Quinlan Terry (twórcę m. in. 
rekonstrukcji Richmond Riverside w Richmond), Char-
les Vandenhove (twórcę projektów przywrócenia tra-
dycyjnych przestrzeni publicznych m. in. Projekt du 
Zuid Singel w La Haye, Maison de la Danse w Pary-
żu). W Stanach Zjednoczonych do najbardziej repre-
zentatywnych twórców nowego klasycyzmu można 
zaliczyć: Roberta A. M. Sterna (twórcę dużej liczby 
zrealizowanych projektów domów i rezydencji) i Al-
lana Greenberga. 

Fenomen architektury porządkowej
Proces pojawiania się i przemijania stylów  

architektonicznych wpisany jest w zmienności prze-
strzeni miejskich. Pośród tych dynamicznych zja-
wisk ciągłe rewidujących architektoniczną skład-
nie, elementy architektury porządkowej stanowią 
fenomen, nie mających sobie równych w europej-
skiej historii architektury i urbanistyki. Jeśli więc po-
szukujemy wątków architektonicznych związanych 
z trwaniem i przemijaniem architektury, formy archi-
tektury porządkowej pokazują paradoks architek-
tury – śmiertelność i nieśmiertelność klasycznych 
wątków estetycznych. 

Architektura porządkowa stanowi bazę języka ar-
chitektonicznego w kulturze europejskiej od kilku ty-
siącleci i jest obecna w niej także współcześnie. Po 
okresach bezkrytycznej afirmacji, jaką był eklektyzm 
przełomu XIX i XX wieku, poprzez próbę stworzenia 
nowej alternatywnej tradycji odcinającej się od ciągło-
ści kulturowej, jakim był ruch nowoczesny w pierw-
szej połowie wieku XX, wydaje się, iż współczesna  
architektura wyzwolił się od dogmatyzmu wobec ar-
chitektury klasycznej. Z otwartością i ciekawością 
oczekiwać należy nowych propozycji, które bez wąt-
pienia pojawią w przyszłości. 
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PRZYPISY

[1] Tego typu architektura czerpiąca z zasobu form porządko-
wych, charakterystyczna była także dla innych krajów i miast 
w latach 20. i 30. XX wieku. Przykładem ilustrującym tą za-
sadę może być twórczość Adolfa Thesmachera, architek-
ta niemieckiego działającego w Szczecinie. Jego pierwsze 
projekty domów prywatnych (m. in. przy dzisiejszych ulicach 
Curie – Skłodowskiej 12 i Monte Cassino 17a) wykorzystują 
bezpośrednie cytaty klasycznych detali. Z czasem projekty 
tego architekta charakteryzują się plastycznym przetworze-
niem tych motywów (m. in. projekt Loży Masońskiej w Szcze-
cinie), aby z ewoluować w kierunku geometrycznych moder-
nistycznych form odrzucających całkowicie motywy klasycz-
ne (dzisiejszy kościół św. Rodziny w Szczecinie).
[2] Na temat klasyfikacji architektury nazistowskich Niemiec 
pisze m. in. Piotr Krakowski [w:] Sztuka Trzeciej Rzeszy, Mię-
dzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002. 

[3] Cytat opisujący powstanie Akademii Architektury ZSRR 
na podstawie: A. Riabuszyn, I. Szyszkina, Architektura ra-
dziecka, Arkady, Warszawa 1987, wydanie 1, s. 31.
[4] O problemach złożoności formalnej, w tym także wyko-
rzystania atrybutów architektury porządkowej w kontekście 
-powójnego kodowania – Robert Venturi pisał m.in. w Com-
plexity and Contradiction in Architecture, The Museum of 
Modern Art Press, Nowy Jork 1966. 
[5] Pojęcie nowego klasycyzmu rozwija między innymi 
Charles Jencks w książce pod redakcją Andreasa Papa-
dakisa -L’architecture Aujourd’hui-, Editions Pierre Terra-
li, Paryż 1991. 
[6] L. Krier, Architektura wybór czy przeznaczenie, Arkady, 
Warszawa 2001, s. 144. 
[7] L. Krier, Architektura wybór czy przeznaczenie, Arkady, 
Warszawa 2001, s. 177.
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TRWANIE ARCHITEKTURY W KONTEKŚCIE ROZWOJU  
NOWYCH STRATEGII UŻYTKOWANIA TECHNOLOGII  
INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 

DURABILITY  OF  ARCHITEKTURE  IN  THE  CONTEXT   
OF  DEVELOPMENT  OF  NEW  STRATEGIES  TO  USE   
INFORMATION  AND  COMUNICATION  TECHNOLOGIES

W artykule przedstawione zostały prognozy związane wpływem zastosowania nowego modelu obsługi IT 
[1] (cloud computing) na wymagania projektowe stawiane architekturze miejsc pracy. Zagadnienie omówio-
ne zostało w dwóch obszarach tematycznych: konsekwencji przestrzennych ograniczenia ilości infrastruk-
tury technicznej oraz zdalnego dostępu do ogółu danych IT z dowolnego miejsca, z zasięgiem Internetu  
szerokopasmowego.

Słowa kluczowe: Cloud computing, service on demand, kształtowanie przestrzeni architektonicznej

The following article presents estimates on the influence of the use of a new IT service model (cloud com-
puting), on the architectural design requirements for workplaces. The issue is discussed in two thematic are-
as: the spatial consequences of limiting the amount of technical infrastructure and the spatial consequences 
of remote access to the entire IT environment, with a range of broadband Internet.

Keywords: Cloud computing, service on demand, formation of architectural space

Wstęp
Zagadnienia związane z trwaniem i przemija-

niem architektury zależą bezpośrednio od sposobu 
użytkowania przestrzeni architektonicznej. Jedynie 

architektura rzeczywiście potrzebna, intensywnie 
użytkowana i zagospodarowana – trwa. Ważnym ele-
mentem wpływającym na kształt architektury miejsc 
pracy są czynniki związane z pozyskaniem i przetwa-
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Architektura miejsca pracy, Canary Wharf, Londyn (fotokolaż A. Bonenberg)
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rzaniem danych: infrastrukturą technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych. Od kilku lat ulega ona 
intensywnym przeobrażeniom, za sprawą wprowa-
dzenia nowego modelu usług IT, cloud computing. 
Nowy sposób zapewnienia obsługi informatycznej 
firmy jest formą outsourcingu zarówno infrastruktury 
technicznej, jak i oprogramowania, ochrony i prze-
chowywania danych, poza firmą, która jest ich wła-
ścicielem. Dostarczaniem usług cloud computing  
zajmują się wyspecjalizowane firmy informacyjne, 
a dowolna firma – odbiorca usługi ma zapewniony 
stały zdalny dostęp do całości swoich danych. Ewo-
lucja, która następuje, doprowadzić może do zmian 
standardów przestrzennych i rozwiązań funkcjonal-
nych w kompozycji przestrzeni biurowej.

Sytuacja dobrowolnej rezygnacji z posiadania 
i utrzymywania własnej infrastruktury technicznej, 
własnej sieci, przechowywania danych na własnych 
serwerach przywołuje tezy zawarte w Wieku Dostę-
pu J. Rifkina [2]: oto nie liczy się posiadanie narzędzi 
rozwoju liczy się jedynie dostęp do tych narzędzi. To 
znamienne oderwanie od przestrzeni fizycznej może 
mieć duże znaczenie w kształtowaniu architektury 
miejsc pracy i istniejącej kultury korporacyjnej. Nowe 
możliwości zdalnego dostępu do usług wpływają nie 
tylko na wydatki firm, ale z punktu widzenia architek-
tury decydują o sposobie użycia przestrzeni pracy. 
Dematerializacja infrastruktury, dostęp do usługi 
z każdego dowolnego punktu poprzez niewielkie 
urządzenie hardware (thin client, smartphone, tab-
let, minikomputer) powoduje, że fizyczna przestrzeń 
pracy jest mniej istotna, a w niektórych szczególnych 
przypadkach nawet zbędna. Coraz więcej działań 
może następować w oderwaniu od miejsca pracy.

Trwanie architektury zależy więc w dużej mierze 
od stopnia i możliwości adaptacji do nowych warun-
ków: technologicznie mniej wymagających, ale być 
może wymagających znacznie więcej, jeżeli chodzi 
o wygodę i ergonomię użytkowania.

Cloud computing – współczesne możliwości ICT [3]
Już w latach sześćdziesiątych naukowcy – wizjo-

nerzy, tacy jak John Mc Carthy i Douglas Parkhill, opi-
sywali komputeryzację jako jeden z podstawowych 
elementów koniecznych do dalszego rozwoju cywili-
zacyjnego. Współcześnie wizja ta została spełniona, 
a konieczność tworzenia, przechowywania i działa-
nia w oparciu o cyfrowe dane stała się powszechna. 
Fakt ten generował i nadal generuje olbrzymie koszty 
powiązane z utrzymaniem infrastruktury technicznej 
oraz zatrudnieniem specjalistów odpowiedzialnych 
za jej funkcjonowanie. Koszty generowane są 
poprzez konieczność posiadania własnych serwerów, 
pomieszczeń serwerów o stałych temperaturach, 
dostarczenia awaryjnych systemów zasilania, gen-
eratorów prądu, okablowania i wielu innych. Istotne 
są wysokie wymagania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa danych, stabilności systemów [4].

Model określany mianem cloud computing przewi-
duje pełną obsługę IT firmy zdalnie – poprzez szyb-
kie łącza internetowe, prawie bez konieczności po-
siadania własnej infrastruktury. Pozwala na dostęp do 
pakietu usług (siły obliczeniowej, aplikacji, dostępu do 
danych, magazynowania danych) nie wymagających 
wiedzy użytkownika na temat fizycznej lokalizacji 
i konfiguracji systemu. W tym modelu tworzenie infra-
struktury biorą na siebie dostarczyciele usług: Google, 
Amazon, IBM, Apple, Microsoft. Koncentracja za-
sobów jest opłacalna i pozwala usługodawcy zarobić 
na świadczonej obsłudze – a usługobiorcy pozwala 
na ograniczenie dużej części własnych kosztów.

Jak każda zmiana technologiczna cloud com-
puting ma swoich zwolenników i przeciwników. 
Debaty dzielą ekspertów krytycznych wobec 
systemu, którzy widzą w pojęciu cloud operację 
marketingową aplikowaną do technologii, które 
już istniały. Inni podkreślają ryzyko związa-
ne z ochroną dóbr i niezależności intelektualnej 
oraz ochroną danych, które będąc pod kontrolą  



50

innego koncernu, narażone są na dodatkowe ry- 
zyko. Do tego zagadnienia odnosi się manifest 
open cloud, w którym zwolennicy opisują główne 
cele i zasady, dzięki którym chmury powinny być 
tak otwarte jak wszystkie inne technologie IT. Pozy-
tywnym, nadrzędnym celem modelu jest dostarcze-
nie szerokiego zakresu usług bazujących na sieci 
na zasadzie zakupu lub licencji usług i produktów, 
których samodzielne stworzenie wymaga wielkich  
nakładów inwestycyjnych i profesjonalnych umiejęt-
ności (Kaplan, 2008). Wszystkie debaty wokół kon-
cepcji chmury uświadamiają, że zachodzące zmiany 
najprawdopodobniej będą istotne, a konsekwencje 
nie ograniczą się do samych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych, ale będą miały wpływ na 
sposób prowadzenia biznesu, kulturę korporacyjną 
oraz przestrzenie architektoniczne tworzone z my-
ślą o tych środowiskach.

Przestrzenne konsekwencje popularyzacji mode-
lu cloud computing

Przestrzenne konsekwencje użycia modelu cloud 
computing w administracji publicznej, przemyśle, 
handlu i usługach rozpatrywać można w dwóch 
głównych obszarach tematycznych: 

A) Konsekwencji przestrzennych ograniczenia  
infrastruktury technicznej oraz ilości elementów har-
dware w przestrzeni pracy;

B) Możliwości zdalnego dostępu do oprogramowa-
nia, danych, zdygitalizowanych archiwów i bieżących 
prac z dowolnego miejsca, z zasięgiem Internetu sze-
rokopasmowego.

Ten podział pozwala na prognozowanie syste- 
matyki transformacji przestrzennych zależnych od 
wymienionych dwóch parametrów oraz profilu orga-
nizacji i jej wielkości.

A) Jednym z najważniejszych efektów ogranicze-
nia infrastruktury technicznej oraz ilości elementów 
hardware jest uniezależnienie kompozycji przestrzen-

nej architektury od wymagań IT. Pod znakiem zapyta-
nia staje konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom 
pomieszczeń serwerów, z regulowaną i stałą tempe-
raturą wewnętrzną i niezależnym awaryjnym źródłem 
energii [5]. Nie są konieczne magazyny sprzętu hard-
ware, a w przypadku korzystania z sieci wireless nie 
ma konieczności okablowania pomieszczeń. Wzrasta 
zatem możliwość swobodnego, elastycznego kom-
ponowania przestrzeni, której uformowanie zależeć 
może bardziej od ergonomii i przystosowania do 
możliwości i wygody ludzkiego ciała, niż wymogów 
technicznych. 

Równocześnie następuje miniaturyzacja i ograni-
czenie ilościowe używanych elementów hardware, 
dzięki rozwiązaniom virtual klient – thin client [6]. 
Tendencja użycia coraz mniejszych produktów po-
prawić może ergonomię poszczególnych stano-
wisk pracy.

B) Efektem możliwości zdalnego dostępu do 
oprogramowania, kompletu danych i bieżących 
prac z dowolnego miejsca może być w przyszło-
ści ogólne zmniejszenie znaczenia tradycyjnej prze-
strzeni biurowej jako miejsca wykonywanej pracy. 
W zależności od profilu firmy rezygnacja z prze-
strzeni fizycznej może nastąpić w większym lub 
mniejszym stopniu. Przedsiębiorstwa o profilu pro-
dukcyjnym zawsze będą potrzebowały przestrzeni 
rzeczywistej, chociaż już obsługa IT fabryki może 
się odbywać zgodnie z modelem cloud computing, 
z dowolnego miejsca na Świecie. Niektóre przed-
siębiorstwa handlu i usług teoretycznie mogą rze-
czywistej przestrzeni biurowej nie potrzebować. 
Utrzymanie tradycyjnych biur najprawdopodobniej 
będzie konieczne, lecz ich rola ewoluuje w kierun-
ku miejsca kontaktu pracowników pomiędzy sobą 
(zebrania, ustalenie strategii, podział obowiązków) 
oraz jako miejsca bezpośredniego kontaktu z klien-
tami. Nadrzędnym zadaniem architekta będzie za-
tem tworzenie przyjaznych, inspirujących miejsc 
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spotkań: miejsc integracji i współpracy. W niektó-
rych przypadkach będą to sale konferencyjne i po-
koje zebrań. Mogą również pojawić się nowe typo-
logie pomieszczeń pracy wspólnej, sprzyjające kre-
atywności i budowaniu zespołu. 

Być może popularne obecnie pojedyncze sta-
nowiska biurowe, (boksy) będą tracić na znacze-
niu – również dlatego, że zastosowanie cloud com-
puting ułatwi wykonanie części pracy w domu. 
Warunkiem tej kluczowej zmiany jest kultura pra-
cy i przyłożenie większej wagi do oceny wyników. 
Odpowiedni system kontroli pracownika ułatwić 
mogą aplikacje komputerowe. Umożliwienie pracy 
z miejsca zamieszkania przez określoną ilość dni 
w tygodniu (zazwyczaj 1–2 dni) pozwala zmniej-
szyć koszty funkcjonowania firmy o wynajmowaną 
przestrzeń, koszty utrzymania pracownika w miej-
scu pracy. Taki model zatrudnienia, jeżeli stoso-
wany na szeroką skalę, ma znaczenie również dla 
warunków życia w mieście, prowadząc do obniżenia 
uciążliwości godzin szczytu, obniżając liczbę osób 
dojeżdżających. Rozwiązanie takie może również 
wpływać na tendencje osiedleńcze: sprzyja osie-
dlaniu się z dala od centrum miasta. Możliwość wy-
konania części zawodowych obowiązków w domu 
może mieć znaczenie dla kształtowania wnętrz 
mieszkalnych, związanych z wyodrębnieniem miej-
sca pracy ma też znaczące, pozytywne konsekwen-
cje społeczne. Problematyka ta ściśle powiązana 
jest z tematem kształtowania elastycznych, respon-
sywnych przestrzeni zamieszkania [7].

Inne nietypowe formy użytkowania przestrze-
ni biurowych charakterystyczne są dla przedsię-
biorstw niedużych, zorientowanych na działalność 
poprzez IT oraz start-upów [8]. Z myślą o nich po-
wstał office sharing, model dynamicznie rozwijają-
cego się, krótkoterminowego, użytkowania miejsc 
wyposażonych w sale konferencyjne wraz z usłu-
gami sekretarskimi. Służą one jedynie organizacji 

spotkań, które muszą się odbyć z w świecie rze-
czywistym. Z punktu widzenia kształtowania archi-
tektury, trudno w takiej sytuacji mówić o indywidu-
alizacji przestrzeni pracy, o możliwości budowy wi-
zerunku firmy poprzez architekturę, wystrój wnętrz 
lub design. Brakuje impulsu do zindywidualizowa-
nia projektu, brakuje motywacji do wyróżnienia. 
Ten model użytkowania działa na niekorzyść prze-
strzeni pracy. Jedynym kryterium jakości może być 
określenie standardu kosztów wykończenia i wypo-
sażenia, dobieranego w zgodzie z uśrednioną, po-
wszechnie akceptowaną estetyką. 

Podsumowanie
Obserwacja zjawisk przestrzennych i tenden-

cji w użytkowaniu technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych potwierdzają tezy zawarte w Wieku 
Dostępu J. Rifkina. Zarówno przestrzeń wirtualna, 
jak i przestrzeń rzeczywista wydają się podlegać 
zawartemu w nim przesłaniu: Używaj, nie posiadaj! 
Dostęp do wirtualnych narzędzi, zamiast ich wytwa-
rzania i posiadania, czasowy dostęp do przestrzeni 
pracy – zamiast posiadania stałej siedziby, oderwa-
nie pracy od miejsca pracy. Tendencje te sprawia-
ją, że architektura podlega ważnym przeobrażeniom, 
stając się bardziej niezależna od dotychczasowych 
wymagań technologii oraz wymagań kultury bizne-
su. Kierunki te potwierdzają aktualność oraz sens 
ekonomiczny przedsięwzięć czasowych i zmiennych. 
Koncepcje takie jak: restauracje pop-up, tygodniowy 
hotel, czasowe kaplice ślubne, opisane w Temporary 
Architecture Now! zyskują uwagę i zainteresowanie 
szerokiego grona użytkowników. Zagadnienie 
trwania i przemijania architektury jest więc przede 
wszystkim powiązane z jej aktualnością. Rozwiązania 
elastyczne, responsywne i dynamiczne, ale również 
nade wszystko zorientowane na potrzeby człowieka 
mogą uchronić przestrzenie pracy i spotkań przed 
dewaluacją i przyczynić się do jej trwania.
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PRZYPISY

[1] Technologii Informacyjnych (Information Technology)
[2] Por. J.Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitali-
zmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 2003, s.12.
[3] Information Communication Technology, Technologie In-
formacyjne i Komunikacyjne.
[4] W Europie Zachodniej roczny budżet średniej firmy 
(200- 500 pracowników), nie będącej firmą IT, wynosi po-
wyżej 1 miliona Euro, bez uwzględnienia płac pracowników. 
Korzystając z usług zewnętrznego operatora można te kosz-
ty znacznie ograniczyć.

[5] Wymagania związane z utrzymaniem systemu w warun-
kach zagrożenia, utraty dopływu energii z sieci, tzw. high 
availability policy.
[6] Komputer, który działa jedynie we współpracy z innym 
nadrzędnym wobec niego urządzeniem: serwerem.
[7] Por. A.Bonenberg, Ergonomic Aspect of Urban and So-
cial Dynamics [w:] Applied Human Factors and Ergono-
mics, monografia, Taylor & Francis Ltd, Miami, USA 2010, 
s. 837.
[8] Niewielkie, młode firmy działające zazwyczaj w środo-
wisku IT, mające szansę na szybki rozwój.
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KOLEJOWE WIEŻE CIŚNIEŃ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

RAILWAY  WATER  TOWERS  YESTERDAY,  TODAY  AND  TOMMOROW

W województwie kujawsko-pomorskim jest ponad czterdzieści kolejowych wież ciśnień. Jako budynki tech-
niczne przestały pełnić swą pierwotną rolę kilkadziesiąt lat temu. Etap przywracania ich do życia niesie ze 
sobą wiele ograniczeń, jednak wielopłaszczyznowa atrakcyjność kolejowych wież ciśnień jest bodźcem do 
zachowania ich w przestrzeni lokalnej.

Słowa kluczowe: wieża ciśnień, adaptacja, infrastruktura kolejowa

There are over forty railway water towers in the Kuyavia and Pomerania region. As technical buildings they 
no longer serve their primary role. During the adaptation process there are many restrictions, but the at-
tractiveness of these objects is an impulse to protect them in local area.

Keywords: water tower, adaptation, railway infrastructure

Rys historyczny kujawsko-pomorskich kolejowych 
wież ciśnień

Wieża ciśnień jest nierozłącznym składnikiem kra-
jobrazu infrastruktury kolejowej. Charakterystyczna 
forma tworzy z niej dominantę, wyznacznik przestrze-
ni lokalnej. Można je spotkać na wielu stacjach, gdzie 
są rozpoznawalnymi elementami struktury dworca ko-
lejowego, a także wzdłuż linii kolejowych gdzie są je-
dynym budynkiem w otoczeniu.

W województwie kujawsko-pomorskim w obec-
nej chwili znajduje się ponad czterdzieści kolejo-
wych wież ciśnień z przełomu XIX i XX wieku. Posia-
dają różne kształty, detale, wybudowane są z róż-
nych materiałów, a ich wspólnym mianownikiem jest 
pełniona funkcja.

Kolejowa wieża ciśnień jest główną składową ze-
społu urządzeń technicznych tworzących stację wod-
ną. W skład stacji wodnej wchodzi ponadto przepom-
pownia z pompami tłoczącymi wodę z ujęcia (sieci 
miejskiej lub cieku naturalnego) do budynku wieży ci-
śnień. Z wieży ciśnień woda poprzez instalacje trafia do 
żurawia wodnego, który dostarcza ją do parowozu [1].

Lata świetności kolejowych wież ciśnień przypa-
dają na okres funkcjonowania kolei parowej. Pierw-
sze wieże ciśnień stanowiły część budynków dwor-
ca kolejowego. Od kiedy wieża ciśnień stała się  
budynkiem wolnostojącym, jest najbardziej charak-
terystycznym elementem stacji wodnej i rozpozna-
walnym elementem krajobrazu dworca kolejowego. 
W ostatniej dekadzie wieku XIX pojawiły się pierwsze 
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1. Kolejowa wieża ciśnień z przepompownią w Kowalewie Pomorskim. Wybudowana około 1910 r. / 1. Railway water tower with pomp station 
in Kowalewo Pomorskie. Built around 1910 2. Dwuzbiornikowa wieża ciśnień w Janowcu Wielkopolskim. Wybudowana w 1898 r. / 2. Double 
tank water tower in Janowiec Wielkopolski. Built in 1898 3. Kolejowa wieża ciśnień w Inowrocławiu. Wybudowana w latach 40-tych XX wieku. /
3. Railway water tower in Inowrocław. Built in the 40’s of the XX century 4. Wnętrze kolejowej wieży ciśnień na stacji Bydgoszcz Główna. /
4. Interior view. Railway water tower on station Bydgoszcz Główna 5. Kolejowa wieża ciśnień z lat 30-tych XX wieku w Brodnicy. / 5. Railway 
water tower from the 30’s of the XX century in Brodnica 6. Projekt koncepcyjny adaptacji wieży ciśnień w Gliwicach (autor: Medusa group). /
6. Extension of water tower in Gliwice – Concept project (author: Medusa group).
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projekty typowe wież ciśnień na ziemiach Kujaw i Po-
morza. Z biegiem lat zmianie ulegała forma, tech-
nologia urządzeń technicznych, materiał wykorzy-
stywany przy budowie wieży, lecz funkcja obiektów 
pozostała bez zmian. Ostatnie wybudowane kole-
jowe wieże ciśnień na ziemiach województwa ku-
jawsko-pomorskiego datowane są na okres drugiej 
wojny światowej [2]. 

Swą pierwotną funkcję kolejowe wieże ciśnień 
pełniły do lat 70. XX wieku, czyli do momentu funk-
cjonowania ostatnich lokomotyw parowych. W obec-
nym momencie spośród kilkudziesięciu kolejowych 
wież ciśnień na terenie Kujaw i Pomorza tylko jedna 
z nich, w Solcu Kujawskim jest w trakcie procesu ada-
ptacyjnego i zostanie przekształcona w restauracje.

Struktura i otoczenie
Kolejowa wieża ciśnień, to budynek techniczny 

składający się z dwóch głównych elementów: trzo-
nu i głowicy. W zależności od typów, gabarytów oraz 
okresu powstania elementy te mogą posiadać różne 
formy, być wykonane z różnych materiałów, jednak te 
dwa główne elementy występują w każdym obiekcie. 
Wysokość budynków waha się pomiędzy kilkunasto-
ma a ponad czterdziestoma metrami. 

Układ przestrzenny wewnątrz budynku jest pod-
porządkowany funkcji obiektu. W głowicy wieży ci-
śnień mieści się stalowy zbiornik oraz obejście wokół 
zbiornika służące utrzymaniu odpowiedniego stanu 
technicznego. Trzon wieży zawiera układ komunika-
cyjny, który umożliwia dostęp do zbiornika w części 
głowicy. W zależności od wielkości budynku wystę-
pują pośrednie kondygnacje o konstrukcji stropów 
Kleina lub konstrukcji drewnianej.

Najważniejszym elementem każdej wieży ci-
śnień jest jej zbiornik wodny. Najczęściej spotykane 
są zbiorniki stalowe, nitowane o dnie wypukłym lub 
wklęsłym (typu Intze) [3]. Późniejsze wieże ciśnień 
posiadają zbiorniki betonowe (Bydgoszcz Główna). 

Pojemności zbiorników waha się od 50 m3 (Kcynia) 
do 460 m3 (Jabłonowo Pomorskie)

Głównym materiałem wykorzystywanym przy bu-
dowie wież ciśnień była cegła. Trzony wież ciśnień 
aż do lat 30. XX wieku budowane były z cegły cera-
micznej pełnej. Trzony posiadały różnicowaną formę, 
najpopularniejsze posiadają trzon w formie ściętego 
stożka na planie koła (Barcin, Żnin). Występują także 
kolejowe wieże ciśnień na planie kwadratu (Gniewko-
wo, Mogilno), na planie ośmioboku równoramienne-
go (Szubin, Unisław), ośmioboku wydłużonego (Alek-
sandrów Kujawski, Janowiec Wielkopolski), a także 
na planie dwunastoboku, jak w przypadku kolejo-
wej wieży ciśnień w Inowrocławiu. Oprócz elemen-
tów konstrukcyjnych cegła występowała w elemen-
tach ozdobnych. Detal ceglany pojawiał się m.in. na 
gzymsie cokołowym, wieńczącym, portalach wejścio-
wych czy rozetach okiennych.

Do budowy wież ciśnień wykorzystywano tak-
że drewno, zwłaszcza w przypadku wcześniejszych 
obiektów tego typu. Drewno występowało głównie 
w części głowicy, tworząc obudowę zbiornika wody, 
konstrukcję dachu w postaci więźby dachowej a tak-
że stolarkę okienną i drzwiową. Elementy drewnia-
ne występowały także wewnątrz budynku w posta-
ci m.in. schodów drewnianych czy pomostów tech-
nicznych dookoła zbiornika.

W późniejszych budynkach wież ciśnień pojawiły 
się elementy betonu zbrojonego. W budynkach z po-
czątku XX wieku były to elementy obudowy głowicy 
(siatka Rabitza), później pojawiły się zbiorniki żelbeto-
we oraz elementy konstrukcji nośnej budynku. Przy-
kładem jest kolejowa wieża ciśnień w Brodnicy po-
siadająca elementy trzonu, słupy nośne, stropy oraz 
zbiornik wody wykonane z żelbetu. 

Mimo roli dominanty lokalnej, a także walorów ar-
chitektonicznych, jakie kolejowa wieża ciśnień posia-
da, trudno znaleźć nawiązanie do najbliższego oto-
czenia. Kolejowa wieża ciśnień nie jest zaplanowanym 
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elementem układu przestrzennego. Najważniejszą wy-
tyczną przy budowie wieży była funkcja i technologicz-
ne powiązanie ze strukturą dworca kolejowego. Mimo 
tego stała się punktem charakterystycznym i rozpozna-
walnym zwłaszcza w mniejszych ośrodkach miejskich.

Stan zasobu i czynniki ochronne obiektów
Kolejowe wieże ciśnień pełniły swą pierwotną 

funkcję do lat osiemdziesiątych XX w. Do tego cza-
su właściciel (PKP) przeprowadzał okresowe, wyma-
gane badania stanu technicznego i dokonywał nie-
zbędnych napraw. Od blisko czterdziestu lat budyn-
ki te pozostawione są bez należytej ochrony, o czym 
świadczą ubytki w wyposażeniu wnętrz oraz brak frag-
mentów zdobień.

Analizując stan techniczny badanych obiektów, 
można stwierdzić, że główne elementy konstrukcji są 
w dobrym stanie. Podczas inwentaryzacji nie wska-
zywały na zniszczenie zagrażające trwałości budyn-
ku. Wynika to z faktu, że obiekty te były projektowa-
ne na przenoszenie dużych obciążeń użytkowych, ja-
kimi było magazynowanie wody. 

Natomiast detale ceglane, ozdobne elementy 
betonowe, elementy drewniane oraz wyposażenie 
wnętrz wymagają renowacji lub wymiany. Działania 
ochronne w głównej mierze dotyczą elementów ce-
glanych oraz drewnianych i wpływu czynników at-
mosferycznych na ich trwałość. Gdy ceglana płasz-
czyzna ścienna nie wykazuje zniszczeń, proces dal-
szej destrukcji zahamować można m.in. za pomocą 
impregnacji lub hydrofobizacji [4]. W celu ochrony 
elementów ceglanych o dużych zniszczeniach zaleca 
się wymianę najbardziej zwietrzałych i zmurszałych 
elementów. Rozwiązanie problemu wilgoci sprowa-
dza się zwykle do dwóch czynności. Odseparowania  
źródeł powodujących dopływ wilgoci lub stworzenie 
bariery przeciwwilgociowej. W każdym z przypadków 
zachodzi konieczność podejmowania indywidualnych 
środków rozwiązań [5].

W wielu przypadkach elementy drewniane, takie 
jak obudowa głowicy wieży czy więźby dachowej, są 
skorodowane w stopniu uniemożliwiającym odtwo-
rzenie. W takich przypadkach jedynym rozwiązaniem 
jest wymiana zniszczonych elementów. 

Elementy instalacji technicznych w dużej mierze 
uległy dewastacji. Przyczyną tego stanu jest niewła-
ściwe zabezpieczenie wyposażenia wież ciśnień, które 
padły łupem wandali i zbieraczy złomu. Przy szcząt-
kowych fragmentach instalacji wewnętrznych właści-
wym wydaje się zdemontowanie pozostałych fragmen-
tów mając na uwadze przyszłą adaptację budynku.

Na szczęście wieże ciśnień w coraz większej licz-
bie obejmowane są ochroną konserwatorską i wy-
magają przestrzeganie zaleceń ochronnych. Przed 
rozpoczęciem robót konserwatorskich należy prze-
prowadzić dokładne naukowe badania i rozeznanie 
historii budowli (Borusewicz, 1985, s. 28).

Proces adaptacji kolejowych wież ciśnień
Proces adaptacji polega na przekształceniu 

obiektu technicznego w obiekt użytkowy, którego od-
biorcą jest człowiek. Mówiąc o możliwościach ada-
ptacyjnych kolejowych wież ciśnień, należy przez to 
rozumieć balans pomiędzy zachowaniem istniejącej 
struktury a przystosowaniem obiektu do nowych po-
trzeb. Wprowadzenie nowej funkcji wydaje się jedy-
nym sposobem gwarantującym przetrwanie kole-
jowych wież ciśnień, lecz zmiany te niosą za sobą 
określone wymagania. Proces adaptacyjny może być 
przeprowadzany na wiele sposobów. Najprostszym 
z nich jest zaprojektowanie nowej funkcji bez ingeren- 
cji w istniejącą strukturę. Jednak obecne wymaga-
nia użytkowe powodują, że ingerencja w istniejącą 
tkankę budynku jest nieunikniona. Zapotrzebowa-
nie na właściwe oświetlenie naturalne, zwiększenie 
powierzchni użytkowych, polepszenie izolacyjności 
termicznej budynku to jedne z głównych problemów 
projektowych przy adaptacji kolejowych wież ciśnień. 
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Istnieje wiele rozwiązań technicznych, takich jak spe-
cjalistyczne materiały budowlane przeznaczone do 
budynków historycznych, mających na celu polep-
szenie ich własności fizycznych przy jednoczesnym 
zachowaniu charakteru budynku wieży ciśnień. 

Na etapie adaptacji, oprócz nowych pomieszczeń 
użytkowych, niezbędne są pomieszczenia technicz-
ne oraz pomocnicze, które wchodzą w skład całego 
układu funkcjonalnego. Ze względu na stosunkowo 
niewielkie powierzchnie użytkowe budynków wież ci-
śnień niektóre z niezbędnych powierzchni można wyłą-
czyć z obrysu wieży ciśnień. Rozwiązania takie można 
spotkać w projekcie koncepcyjnym wieży w Gliwicach 
autorstwa Medusa group. Proces adaptacji powinien 
obejmować działania związane z bezpośrednim oto-
czeniem wieży ciśnień. W zależności od sytuacji loka-
lizacyjnej, układ komunikacji (pieszej i kołowej) można 
zaprojektować na powierzchni terenu jak i pod nim. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań ada-
ptacyjnych należy przeprowadzić szczegółowe ba-
dania obiektu i jego powiązania z otoczeniem. Do-
datkowo każdy obiekt, mimo że wiele z nich jest 
obiektami typowymi, należy traktować w sposób in-
dywidualny. 

Podsumowanie
Lata świetności kujawsko-pomorskich kolejowych 

wież ciśnień przypadają na okres od końca wieku XIX 
do okresu powojennego. Trwały, dopóki były waż-
nym elementem mechanizmu infrastruktury kolejo-
wej. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat brak interwencji 
był początkiem ich okresu przemijania. Nie jest moż-
liwe ich wykorzystanie do pełnienia pierwotnej funk-
cji, a jedynym sposobem zachowania ich w tkance 
miejskiej jest przekształcenie polegające na wprowa-
dzeniu nowej funkcji. Brak jakichkolwiek działań przy-
czyni się do kolejnych wyburzeń jak to miało miejsce 
w Lęborku, Słupsku czy Szczecinku.

Czy odejdą w zapomnienie? Czy brak koniecz-
nej interwencji spowoduje ich unicestwienie? Proces 
adaptacji nie jest łatwy, a etap projektowy niesie za 
sobą wiele niewiadomych, lecz jak pisał Martin Wal-
ser W każdym końcu jest nowy początek.

Nowym początkiem dla kolejowych wież ciśnień 
nie tylko z regionu kujawsko-pomorskiego są teraź-
niejsze działania mające na celu ocalenie ich od za-
pomnienia. Ich unikalna forma, kontekst środowiskowy 
to cechy wyróżniające, które mogą przyczynić się do 
przetrwania tych obiektów historii rozwoju kolejnictwa.
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ARCHITEKTURA W HIBERNACJI – MIĘDZYNARODOWE  
CENTRUM WYSTAWIENNICZE W TRYPOLISIE,  
OSCAR NIEMEYER, PÓŁNOCNY LIBAN 

HIBERNATE  ARCHITECTURE  –  INTERNATIONAL  EXHIBITION   
CENTRE  IN  TRIPOLI,  OSCAR  NIEMEYER,  NORTH  LEBANON

Artykuł zajmuje się problemem hibernacji architektury jako formą jej trwania. Przykładem do rozważań na ten 
temat jest projekt Międzynarodowego Centrum Wystawienniczego w Trypolisie zaprojektowane przez Oscara 
Niemeyera w 1962 roku w Północnym Libanie. Ten olbrzymi kompleks budynków jest drugim co do wielko-
ści po Brazylii, zrealizowanym przez tego autora i pozostaje w stanie hibernacji od blisko półwiecza. Z jed-
nej strony przetrwał w stanie niezmienionym, pomimo iż na około zmieniło się wszystko, z drugiej strony ni-
gdy nie pełnił roli, jaką mu pierwotnie przeznaczono. Ten stan trwania określamy architekturą w hibernacji.

Słowa kluczowe: Międzynarodowe Centrum Wystawiennicze w Trypolisie, Oscar Niemeyer, Trypolis,  
Północny Liban, hibernacja, architektura w hibernacji

The paper is dealing with the problem of hibernation in architecture as a form of existents. An example on 
this topic is a complex of buildings called the International Exhibition Centre in Tripoli designed by Oscar 
Niemeyer in North Lebanon in 1962. This huge complex, the second largest after Brazil, designed by Os- 
car Niemeyer remains in hibernation for nearly half a century. This complex, survived in an unchanged form 
when everything in Lebanon was changed, but on the other hand, never served the role originally assigned 
to him. This kind of existents we can define as an architecture in state of hibernation.

Keywords: International Exhibition Centre in Tripoli, Oscar Niemeyer, Tripoli, North Lebanon,  
Hibernation, architecture in state of hibernation

Rzadko który zespół architektoniczny potrafi tak 
skupić naszą uwagę na zagadnieniach czasu jak pro-
jekt Oscara Niemeyera powstały w Trypolisie w roku 

1962. Przebywając wewnątrz tego kompleksu, obcu-
jemy z czasem, który zatrzymał się – tutaj na tej gi-
gantycznej wykreowanej przez człowieka przestrzeni. 
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Patrząc, oczekujemy, że coś się wydarzy, że ten 
„uśpiony” kolos ożyje i zacznie funkcjonować. Nic 
takiego się jednak nie dzieje. Jesteśmy tylko my i ta 
przestrzeń. Do opisu tego stanu najlepiej przystaje 
pojęcie hibernacji.

O takim oddziaływaniu architektury pisał Juliusz 
Żurawski, uważając, iż Formowanie doznań jest dla 
życia człowieka równie ważną czynnością, jak bicie 
serca lub oddychanie [1].

Architektura kompleksu trwa, ale równocześnie jej 
przemijanie spowolnione jest przez hibernację. Hiber-
nacja jest to z definicji stan specyficzny – stan fizjo-
logiczny naturalny lub sztuczny polegający na spo-
wolnieniu procesów życiowych, o charakterze przy-
stosowawczym, zwiększający tolerancję organizmów 
wobec niesprzyjających warunków środowiskowych. 

Hibernacja jest więc z jednej strony procesem 
optymistycznym, bo dającym nadzieje na rozwiąza-
nie w przyszłości tego, co dziś nie rozwiązywalne, ale 
z drugiej strony pesymistycznym, ponieważ hiberna-
cja nie jest pełnym życiem. 

Hibernować można organizmy żywe. Ciekawym 
wydaje się zastosowanie tego procesu do opisu ar-
chitektury rozumianej jako wytwór cywilizacji. Bo 
przecież o cywilizacjach mówimy w kontekście umie-
rania, przypisujemy im więc równocześnie atrybut  
życia. Zastanawiając się nad uwarunkowaniami hiber-
nowania architektury, może zbliżymy się do odpowie-
dzi na pytanie o jej trwanie i przemijanie.

Gdy Oscar Niemeyer, jako uznany projektant, przy-
był w roku 1962 na zaproszenie rządu libańskiego do 
Trypolisu, nie wiedział jeszcze, że zrealizuje tu naj-
większy kubaturowo po Brazylii kompleksowy pro-
jekt. Nie mógł też przypuszczać, iż projekt ten po-
zostanie w stanie hibernacji przez blisko pół wieku. 

Gdy rząd libański zlecał jego wykonanie korzysta-
jąc z nieograniczonych środków finansowych będą-
cych efektem prosperity przełomu lat 50 tych i 60 tych 

XX wieku, także nie wiedział, że ten architektoniczny 
zespół obiektów pozostanie w stanie hibernacji przez 
blisko pół wieku. Chciał on jedynie w oparciu o mod-
ną w ówczesnym czasie inżynierię społeczną zreali-
zować inwestycje, która przyczyni się do rozwoju dru-
giego co do wielkości miasta Libanu, Trypolisu [2]. 

Za powstaniem tego zespołu architektoniczno- 
-urbanistycznego stały zatem: wielkie idee, wielkie 
środki finansowe, a w efekcie powstała olbrzymia za-
projektowana i wybudowana przestrzeń, która trwa 
w stanie hibernacji do dzisiaj.

Dlatego, dla zbadania procesu hibernacji w archi-
tekturze, przykład Międzynarodowych Targów imie-
nia Rashida Karami [3], jak współcześnie nazywa się 
pierwotny projekt Międzynarodowego Centrum Wy-
stawienniczego w Trypolisie, wydaje się odpowiedni. 

Jest on odpowiedni także ze względu na kraj, 
w jakim dokonywana jest analiza, czyli Liban. Kraj 
ten podlega długotrwałemu procesowi rekonstrukcji 
po wojnie domowej, której ślady są jeszcze w wie-
lu miejscach widoczne. Przykładem nieodwracal-
nych zniszczeń może być dawny dworzec kolejowy 
w Trypolisie, który przestał funkcjonować z począt-
kiem wojny domowej w połowie lat 70-tych i do dzi-
siaj stoi na nim siedem lokomotyw [4]. 

Projekt Centrum Wystawienniczego został naszki-
cowany przez Niemeyera w ciągu dwu miesięcznego 
pobytu w Libanie w 1962 roku. Początek pracy Nie-
meyera to krytyka lokalizacji, jaką mu zaproponowa-
no. Niemeyer oczekiwał lokalizacja nad brzegiem mo-
rza, gdy tymczasem zaproponowano mu lokalizację 
w odległości 600 m od wybrzeża. W końcu po zgło-
szeniu zastrzeżeń zdecydował się ją przyjąć i przygo-
tował kompleksowy projekt. Dalsze prace wprowadza-
jące jego koncepcje w życie prowadziła libańska fir-
ma konsultingowo inżynieryjna Dar Al Handasah [5]. 

Teren lokalizacji jest położony w południowej 
części Trypolisu i stanowi jedną z bram do miasta. 
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Obszar ten zbliżony wielkością do Krakowskich 
Błoń i zajmuje około 960 000 m2 powierzchni. 
W projekcie teren ten został zamknięty w elipsie sta-
nowiącej równocześnie drogę prowadzącą do tego 
kompleksu. Średnice tej elipsy mają odpowiednio 
1200 m i 800 m. Wewnątrz elipsy przestrzeń okre-
ślona jest przez:

– elementy przestrzenne wykonane z betonu, 
– betonowe płaszczyzny komunikacyjne drogi, 

place i rampy, 
– płaszczyzny wody, które zajmują około 

30 000 metrów kwadratowych,
– zieleń wysoką i niską.

Głównym elementem przestrzennym założenia jest 
część wystawiennicza zlokalizowana pod gigantyczny 
płaskim dachem o wymiarach 750 × 70 m [6] w rzu-
cie przypominającym bumerang. Bumerang ten jest 
w istocie zdefiniowany przez wycinek koła o długo-
ści 300 m i z dwóch prostych odcinków po bokach 
każdy o długości 190 m. Dach wsparty jest na dwóch 
rzędach kolumn odległych od siebie o 45 m w roz-
stawie co 17 m. Tarcze konstrukcji dachu „wyrzuco-
ne” zostały ponad jego powierzchnie, co pozwoliło 
na uzyskanie idealnie płaskiego stropu. Biorąc pod 
uwagę, iż dach ten tworzy podcień o wysięgu oko-
ło 25 m od strony wschodniej założenia, oraz to, iż 
część przestrzeni pod dachem od strony północnej 
pozostała otwarta i niezabudowana ścianami osło-
nowymi, uzyskano ostatecznie około 20 000 m2 wy-
dzielonej ścianami powierzchni wystawienniczej. Po-
wierzchnia ta może być różnorodnie konfigurowana 
w oparciu o podstawową jednostka wystawienniczą 
na module 17 × 45 m. Takie kształtowanie struktury 
budynku targów międzynarodowych było oryginal-
nym pomysłem Niemeyera. Kontestował on bowiem 
regułę tworzenia odrębnych i zróżnicowanych formal-
nie narodowych pawilonów wystawowych, preferując 
zunifikowaną jednorodną strukturę. 

Ten zasadniczy element przestrzenno, funkcjo-
nalny został w całości wykonany i był sporadycznie 
wykorzystywany.

Kontrapunktem dla tej gigantycznej formy są swo-
bodnie umieszczone w przestrzeni obiekty uzupełnia-
jące podstawową funkcję wystawienniczą. Elementy 
te mają charakter rzeźbiarski i wykonane są żelbetu. 
Rozmieszone zostały na odpowiednio zakompono-
wanych płaszczyznach zieleni, betonowych placów 
i płaszczyzn wody.

Do elementów tych należą: teatr na otwartym po-
wietrzu, wieża ciśnień, teatr eksperymentalny, heli-
port, pawilon libański i portyk wejściowy. 

Tak jak pawilony wystawiennicze są w pełni funk-
cjonalne tak wszystkie wymienione powyżej elemen-
ty dodatkowe funkcjonować mogą tylko w pewnym 
zakresie. Nadana została im końcowa żelbetowa 
forma jednak ich stopień wykończenia jest zróżni-
cowany, co uniemożliwia ich funkcjonowanie. Przy-
kładowo teatr na otwartym powietrzu może funk-
cjonować i sporadycznie ma to miejsce, podczas 
gdy teatr eksperymentalny nigdy nie funkcjonował, 
a z jego betonowej kopuły do dzisiaj wystają elemen-
ty zbrojenia. Niewątpliwie jednym z najważniejszych 
elementów kompozycji jest wertykalny żelbetowy 
łuk stanowiący symbol całego założenia, a równo-
cześnie element teatru na otwartym powietrzu. Łuk 
ten jest przykładem wpływu projektu konkursowe-
go z roku 1947 Eero Saarinena dla Saint Louis [7]. 
W odróżnieniu od amerykańskiego stalowego pier-
wowzoru jest żelbetowy i różni się skalą. Co cieka-
we obydwa obiekty powstawały w podobnym cza-
sie, czyli około 1963 roku [8].

Od powstania pierwszych szkiców tego zespo-
łu architektonicznego w roku 1962 [9] do roku 2011 
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minęło prawie pół wieku. Budowa kompleksu wraz 
projektowaniem trwała od 1963 roku do 1974 roku 
i nie została całkowicie zakończona. Bardzo duże 
fragmenty tego założenia mogły jednak w roku 1974 
funkcjonować, a do ukończenia i pełnej funkcjonalno-
ści zabrakło jedynie prac wykończeniowych. 

W roku 1975 wybuchła w Libanie wojna domo-
wa a na teren targów wprowadzili się syryjscy żoł-
nierze, którzy mieli tu bazę aż do zakończenia woj-
ny w roku 1990. Pomimo ogromnych zniszczeń Li-
banu i Trypolisu będących skutkiem wojny domo-
wej kompleks ten nie uległ żadnym uszkodzeniom. 
Po odzyskaniu tego terenu władze lokalne od roku 
1990 ograniczały do niego dostęp. Teren był ogro-
dzony i strzeżony. W związku z brakiem pieniędzy 
i słabością władzy centralnej nie podejmowano żad-
nych działań, które mógłby wpłynąć na jego ponow-
ne funkcjonowanie. Brak było nie tylko pieniędzy 
w zrujnowanym przez wojnę kraju, ale i pierwotnej 
wizji, z jakiej zrodziła się ta inwestycja. Jedyną in-
gerencją w strukturę targów był powstały w ówcze-
snym czasie na obrzeżach założenia hotel średniej 
klasy, oddzielony funkcjonalnie od kompleksu wy-

stawowego. W roku 2004 Izba Handlowo – Przemy-
słowa w Trypolisie zaproponowała na tym terenie 
powstanie Disneylandu z wykorzystaniem istnieją-
cej infrastruktury. W wyniku protestów społecznych 
w roku 2006 organizacja pozarządowa Worlds Mo-
nument Fund [10] z siedzibą w Nowym Yorku wpi-
sała cały kompleks na listę obserwacyjną obiektów 
zagrożonych. Równocześnie kolejne wydarzenia po-
lityczne [11] nie pozwalały na podjęcie efektywnych 
działań w celu wykorzystania tego kompleksu zgod-
nego z jego przeznaczeniem. W roku 2011 kompleks 
ten nadal nie uległ żadnemu uszkodzeniu, a dostęp 
do niego jakkolwiek limitowany jest możliwy. Otwar-
tym pozostaje pytanie o jego przyszłość, czyli strate-
gię wyjścia z hibernacji, choć możliwe jest, iż nigdy 
to nie nastąpi. W Libanie zmieniło się w ciągu tego 
półwiecza prawie wszystko z wyjątkiem Centrum 
Wystawienniczego w Trypolisie, które trwa w stanie 
pierwotnym i nie uległo żadnej destrukcji. Z drugiej 
strony ten kompleks budynków nigdy nie funkcjo-
nował zgodnie z pierwotnym założeniem, choć jest 
do tego gotowy. Ten specyficzny stan trwania  
jest przykładem architektury w stanie hibernacji. 

PRZYPISY

[1] D. Błaszczyk, Juliusz Żurawski przerwane działo moder-
nizmu, Warszawa 2010, s. 43.
[2] G. Yacoub, A Dictionary of 20 th century architecture in 
Lebanon, Bejrut 2004, s. 1014–1019. Położony 85 kilome-
trów na północ od Bejrutu Trypolis w roku 1970 liczył około 
200 000 mieszkańców, głównie sunnitów, miasto zamieszku-
je też mniejszość allwicka, na obrzeżach miasta mieszkają 
grekokatolicy i maronici, po północnej stronie zlokalizowany 
jest największych obozów uchodźców palestyńskich Nahar 
Al. Bared. W związku z wojną domową do miasta przybyło 
wiele uchodźców stąd na początku lat 80. XX wieku liczba 
mieszkańców się podwoiła do 400 000 a obecnie miasto li-
czy około 650 000 mieszkańców. W Libanie do wszystkich 
danych statystycznych należy podchodzić jednak z ostroż-
nością i traktować je jako przybliżone. 

[3] Rashid Karami. Polityk libański, sunnita, wielokrotnie spra-
wujący urząd premiera, o poglądach panarabskich, lewico-
wych i prosyryjskich, zginał w zamachu bombowym 1987 zor-
ganizowanym przez jeden z odłamów libańskich chrześcijan. 
[4] Zdjęcia dawnego dworca kolejowego w Trypolisie oraz 
plan nieczynnej linii kolejowej do Bejrutu (http://sietske-in-
beiroet.blogspot.com/2008_04_01_archive.html).
[5] G. Yacoub, op.cit., s. 418–423; Dar Al Handasah to libań-
ska firma konsultingowa zajmująca się projektowaniem i re-
alizacją wszelkiego rodzaju budowli, a wiec nie tylko budyn-
ków, ale także dróg, tuneli i lotnisk. Zasięgiem swojego dzia-
łania obejmuje wszystkie kraje arabskie Bliskiego Wschodu.
[6] S. Philippou, Oscar Niemeyer’s International Fair in Tri-
poli, 29 May 2010 (www.greekarchitects.net), wg. innych 
źródeł G. Yacoub, op.cit., s. 1018 wynosi 680 m na 70 m.
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[7] E. L. Pelkonen, A. D. Taidehalli, Eero Saarinen: shaping 
the future, Helsinki 2006, s. 222.
[8] O sile oddziaływania monumentalnej formy Saarinena 
może świadczyć rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu na 
pomnik Kuklińskiego w Krakowie, gdzie ponownie ta forma 
architektoniczna została odmrożona i powołana do życia.
[9] G. Yacoub, op.cit., s. 795–796; W czasie realizacji tego 
kompleksu jeszcze przez krótki okres czasu w roku 1967 
Niemeyer wizytował Liban. W tym czasie zaprojektował min 
niezrealizowany magazyn morski a w roku 1981 projekt kom-

pleksu turystycznego, który także pozostał niezrealizowany.
[10] WMF (http://www.wmf.org/).
[11] W 2005 został zamordowany premier Hariri główny 
twórca powojennej odbudowy Libanu w oparciu o prywat-
ny saudyjski kapitał. W 2006 roku Izrael zaatakował Liban 
czego skutkiem były ogromne zniszczenia w infrastrukturze 
kraju. W 2007 roku w położonym w pobliżu Trypolisu obo-
zie palestyńskim wojsko libańskie stoczyło wielomiesięczną 
krwawą bitwę z mającymi tam siedzibę organizacjami po-
dejrzewanymi o terroryzm. 
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TRWANIE BETONU – PRZEMIANY IDEI

DURABILITY  OF  CONCRETE  –  TRANSFORMATIONS  OF  IDEAS

* Marcin Charciarek, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.

Od początku XX wieku jesteśmy świadkami eksperymentu architektonicznego – poszukiwania na nowo trwa-
łości, użyteczności i piękna w architekturze. Od stu lat, także jednym z głównych narzędzi kreowania prze-
strzeni architektonicznej jest beton. Artykuł jest próbą ukazania związków pomiędzy ideą architektoniczną 
a materią betonową – dwu rzeczy tworzących ekspresję i nowatorstwo architektury współczesnej.

Słowa kluczowe: beton, idea, redukcja, ekspresja

From the beginning o 20th century we are witnesses of architectural experiment – looking for strength, utili-
ty, beauty in architecture anew. From hundred years as well concrete has been a main instrument to create 
an architectural form. The paper is also an attempt to present relationships between architectural idea and 
concrete material – two aspects creating expression and innovation of contemporary architecture.

Keywords: concrete, idea, reduction, expression

Rewolucja w architekturze XX wieku pogłębiła stan 
utraty wśród twórców wielowiekowej jedności rozu-
mienia i definiowania sztuki architektonicznej za po-
mocą zrozumiałych przez wszystkich znaczeń i wy-
nikających z nich form architektonicznych. W XX wie-
ku architekci także przestali powszechnie zajmować 
się już problemem doskonałości formy w architek-
turze nie poszukują także absolutu rzeczy skończo-
nej w swoim kształcie, wymiarze i znaczeniu. Archi-
tekci nie poszukują już także piękna pojęcie piękna 
odeszło wraz z odrzuceniem klasycznego rozumie-
nia estetyki. Lecz nadal architektura jest sztuką dzi-
siaj jest sztuką definiowania ekspresj i . Władysław 
Tatarkiewicz daje dodatkowy trop dla takiego poszu-

kiwania. Filozof uznaje, że przełom, jaki dokonał się 
we współczesnej estetyce przejście od klasycznego 
pojęcia doskonałości po wyzwolenie ekspresji twór-
czej jest równoczesnym odejściem od „skończonego” 
piękna tworzonego w świadomości ograniczenia po 
uznanie, że „nieskończenie” piękny obiekt w swojej 
nieograniczonej ekspresji także jest wielką pochwa-
łą dla twórcy. Tatarkiewicz wyraźnie rozdziela te dwa 
sposoby myślenia. Pisze: Różnią się bowiem pod tym 
względem zarówno poszczególni mistrzowie, jak szko-
ły i epoki. Jedne zmierzają do doskonałości, ale inne 
mają odmienne cele. Czego chcą te inne? Chcą wielu 
rzeczy: wielości, nowości, silnych wrażeń, wierności 
prawdzie, wyrażenia siebie i wyrażenia świata, chcą 
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twórczości i oryginalnych pomysłów. Jeśli próbować 
ująć to wszystko jednym wyrazem, to najprędzej tym: 
ekspresja. Wielokrotnie sztuka zmierzała ku niej, a nie 
ku doskonałości. Różnią się pod tym względem całe 
epoki: były epoki doskonałości i epoki ekspresji [1]. 
Swoboda ekspresji formy i ekspresji wypowiedzi arty-
stycznej stała się równoważna z dowolnością w kon-
struowaniu hierarchii ważności poszczególnych pojęć  
definiowania przestrzeni architektonicznej. Pojęcia 
nowości, rewelacji i oryginalności zastąpiły stare lub 
nieaktualne. Pośród nowych znaczeń widz winien  
dopatrzeć się harmonii podległej czwórcy pojęć: ide-
a-forma-funkcja-konstrukcja. 

●
Beton w architekturze współczesnej posiada dwa 

oblicza – wciąż niezmienne i ukazujące istotę poszu-
kiwań stylistyki architektonicznej. Do połowy XX wie-
ku „beton funkcjonalny”, poprzez zrealizowane bu-
dowle, potwierdził sens stosowania nowego języka 
architektury. Uczyniono go zatem główną materią, 
która stała się skutecznym narzędziem dla stworze-
nia nowej jedności i ładu architektury, ukazującym lo-
gikę racjonalnej i logicznej przestrzeni. Świadomość 
tworzywa, z jakim zaczęto mieć do czynienia, mu-
siało wywołać, zatem – jak to było z zastosowaniem 
kamienia, drewna i stali – „głód” poszukiwania no-
wych ekspresji w sztuce; tu doskonałość miała się 
zacząć realizować w indywidualnych poetykach ar-
chitektonicznych. 

Myśl architektoniczna uwolniona z konwencji mi-
nionych wieków spowodowała, że czas architektury 
współczesnej stał się czasem eksperymentu i szukania  
nowych idei. Wydaje się jednak, że owe gwałtowne  
próby nadania nowej formuły dla venustas, utilitas 
i firmitas były raczej próbami racjonalizacji przestrze-
ni i stworzenia pierwotnych ram w nowych materiach  
– żelbecie i stali – aniżeli chęcią poszukiwania ideal-
ności nowej formy. Z drugiej strony powstanie i sto-
sowanie żelbetu na masowa skalę ukazało wszech-

stronność wykorzystania cementu i stali. Dlate-
go prymat żelbetowych „wynalazków” w architek-
turze jest dziś nie do podważenia. Betonowe były 
pierwsze najważniejsze modernistyczne idee – Au-
gusta Perreta, Eugène Freyssineta, Le Corbusiera,  
Waltera Gropiusa, Roberta Maillarta, Ericha Mendel-
sohna, Franka Lloyda Wrighta. Wszyscy „odkrywa-
li“ beton, doszukując się w nim narzędzia ideowe-
go/idealnego dla ukazania nowej jakości życia ludzi.  
Dla każdego z pionierów modernizmu inny funkcjo-
nalnie budynek stał się szczytowym osiągnięciem 
czystości żelbetowej formy i śmiałości koncepcji ar- 
chitektonicznej. Dla Le Corbusiera reguła Domina 
przeobraziła się w 5 zasad nowej architektury i od-
nalazła pełną integrację w budownictwie mieszka-
niowym – w willi Savoye w Poissy czy wzorcowych  
jednostkach mieszkalnych w Weissenhof pod Stutt-
gartem. W 1926 roku moc systemu słupowo-płytowe-
go ukażą również budynki szkoły Bauhausu w Dessau  
Waltera Gropiusa. Żelbet, choć schowany za naj-
większą w ówczesnej Europie szklaną kurtyną, gra 
rolę równorzędną w ukazaniu przestrzeni spełniającej 
współczesną wizję terminu Gesamtkunstwerk – total-
nego dzieła sztuki – budowli, w której nie ma grani-
cy między sztukami strukturalnymi a dekoracyjnymi. 
W 1933 roku, do dwóch wielkich budowli „betono-
wego funkcjonalizmu” dołączyło trzecie – żelbetowe 
sanatorium w Paimio Alvara Aalto.

Dzięki możliwościom żelbetu, projektant uwol-
niony od mentalności tworzenia w drewnie, kamie-
niu i stali – a więc w systemie słup-belka – otrzymał 
narzędzie dla tworzenia różnorodności kształtów ar-
chitektonicznych, w których wirtuozeria techniczna 
mogła stać się pretekstem dla nadania nowych zna-
czeń architektonicznych. Dzięki temu mosty Rober-
ta Maillarta, hale Eugène Freyssineta czy przekrycia  
Pier Luigi Nerviego nie są w żadnym stopniu po-
dobne do obiektów, które powstawały przez ostatnie 
XX stuleci. Geniusz twórców budowli inżynierskich 
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stworzył plastyczny obraz tego, co było wcześniej je-
dynie udekorowaniem problemu przeniesienia sił po-
między przęsłami przeprawy czy podporami dachu.  
Zracjonalizowanie problemu, a więc odrzucenie 
wszystkich niepotrzebnych elementów doprowadzi-
ło do powstania czystych struktur, które w monoli-
tycznej technologii betonu zamieniło się w estetykę 
„uprawianą” do dzisiejszego dnia.

Kolejna rewolucja, jaka odbyła się w architektu-
rze połowy XX wieku, spowodowała, że beton uzy-
skał swoje kolejne wyjątkowe znaczenie. Dzięki swym 
plastycznym właściwościom otrzymał przywilej przy-
równywania go do rzeczy przynależnych do świa-
ta spoza architektury – poetycka przemiana betonu 
w „lany kamień” stała się nieodłącznym atrybutem 
architektury współczesnej. 

●
Można zaryzykować stwierdzenie, że beton choć 

szybko stał się materią znaną i wykorzystywaną przez 
twórców, to aż do początku lat pięćdziesiątych był 
„materią nienazwaną”. Przez cztery dekady XX wie-
ku bez jakichkolwiek odwołań i znaczeń stał się bu-
dulcem świata, schowanym za manifestami funkcjo-
nalizmu i logiki konstrukcji. Surowy-niewykończo-
ny miał być przede wszystkim synonimem myślenia 
o odrzuceniu dekoracji w architekturze – idei wpro-
wadzającej wszystkich w abstrakcję przestrzeni uni-
wersalnej. Architektura jest czymś ponad użyteczność. 
Jest problemem plastycznym – pisał w Le Corbusier 
1923 roku w traktacie „Vers une architecture” [2]. 
Jednak dopiero w 1953 roku w budynku Jednostki 
Marsylskiej i cztery lata później w klasztorze Saint- 
Marie de La Tourette w Eveux – jako pierwszy –  
„odnalazł” beton na nowo. Obie budowle – nieotyn-
kowane, bez retuszy, szare, chropowate w fakturze, 
z widocznymi znamionami niedoróbek wykonaw-
czych, ogłosiły światu powstanie określenia béton 
brut oraz zainicjowanie brutalizmu architektoniczne-
go. Zdecydowałem się tworzyć piękno przez kontrast. 

Poprowadzę dialog pomiędzy surowością i delikatno-
ścią, pomiędzy bezbarwnym i intensywnym, pomiędzy  
precyzją a przypadkiem. Zmuszę ludzi do myślenia  
i refleksji [3] – mówił Le Corbusier, odrzucając pier-
wotny zamysł otynkowania marsylskiego budynku 
mieszkaniowego. Wielki Szwajcar wyznaczył drogę 
na której brutalizm ewoluował od manifestacji surowej 
materii głoszącej transcendentność nowej architektu-
ry, aż do zabawy z betonem, wspomaganej kolejnymi 
pomysłami na strukturyzację i fakturyzację budynku. 

W powojennych doświadczeniach betonowa ma-
teria staje się już nie tylko ciałem dzieła, ale także 
jego celem, przedmiotem dyskursu estetycznego 
[4]. Zgodnie z nowymi tendencjami estetycznymi be-
ton dla architekta jest jak grubo położona farba na 
płótnie – jest triumfem tworzywa, plastyczną tkanką 
ukazującą życie samej materii. 

●
Estetyka monolitycznej budowli osiągnęła dodat-

kową wartość, dostarczając zaskakującego dowo-
du na trwanie idei monumentu w architekturze. Mo-
numentalne dzieła w Marsylii, La Tourette, w Firminy 
a szczególnie w Chandigarze były tym czym chciał 
widzieć architekturę na szczycie Akropolu podczas 
podróży w 1911 roku: Zobacz co potwierdza dosko-
nałość świątyń – dzikość krajobrazu […] i nieskazitel-
ność ich struktury. Siła triumfuje. […] Ogarnia cię uczu-
cie nieuchronności ludzkiego losu. Partenon – strasz-
liwa maszyna – ściera na proch wszystko [5]. Poprzez 
realizację bloku marsylskiego architekci zrozumieli 
sens użycia betonu monolitycznego wylewanego na 
mokro – in situ. Tak tworzony monoli t  budynku od-
krywał przed nimi nowy świat ekspresji rzeźbiarskiej, 
upodobnienia budynku do pojedynczego bloku, wy-
obrażonej samodzielnie bryły/masy, w której architekt 
drąży przestrzeń dla formy i funkcji. Użycie techno-
logii betonu miało nadać bezpośredniość przełoże-
nia wyrazistej idei rysunku na rzecz zmaterializowanej 
architektury. Interpretacja pierwotnego zapisu, szkicu 
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budynku na rzecz gotową do realizacji nie była już 
utrudniona brakiem doświadczenia konstruktora czy 
brakiem precedensu architektonicznego. Z drugiej 
zaś strony intensywność oddziaływania kształtu ar-
chitektury zwracał uwagę twórców i widzów na rzecz 
odesłaną w niedaleką wtedy „przeszłość” – na krąg 
wyznawców rewolucyjnego ekspresjonizmu – Bruno 
i Maxa Tauta, Hermanna Finsterlina, Hansa Scharo-
una, Lyonela Feiningera. Fantastyczność i metaforycz-
ność wizji i rysunków przytoczonych twórców miała 
dać ujście właśnie w nowym technologicznie poję-
tym świecie monolitycznej architektury. „Przestrzeń 
przejrzysta” bauhausowskiego modernizmu ustąpiła 
estetyce przestrzeni ekspresyjnej i metaforycznej. Be-
ton jako materia dla monolitu wydawał się idealny dla 
tych, którzy poczuli znużenie poetyką kąta prostego 
i zdecydowali się odejść od racjonalizmu i poszukać 
nowych swobodnych, intuicyjnych form – nowych mo-
numentów. Ów paradoks definiowania podobieństw 
dzieła rzeźbiarskiego na kształt dzieła architekto- 
nicznego dało nowe narzędzie stylistyczne i kom- 
pozycyjne. Skala, materiał, kontekst, forma bez wi-
docznej funkcji stały równoważnymi czynnikami  
określającymi znaczenia rzeczy architektonicznej 
– przykłady piramid w Gizie, cenotafów Newtona 
Éteinne Louis’a Bouleé, starożytnych kościołów mo- 
nolitycznych w Etiopii pobudzały zawsze odgra-
dzając widza od tajemnic budowli swoim enigma- 
tycznym kształtem. Określone dziełami rzeźbiarzy  
i architektów powinowactwa spowodowały, że w la-
tach 50-tych i 60-tych architekt stał się twórcą ostruk-
tur rzeźbiarskich tworzącym nowe, współczesne mo-
numenty. W tych latach oczom widza ukazały się 
oprócz schyłkowych, brutalistycznych realizacji Cor-
busiera, budowle, które ustanowiły przełom: hala 
sportowa w Takamatsu Kenzo Tangego (1962–64), 
kościół Sainte-Bernadette du Banlay w Nevers Clau-
da Parent i Paula Virillo (1966), kościół pielgrzymko-
wy Neviges Gottfrieda Böhma (1968), kościół Świę-

tej Rodziny w Wiedniu Fritza Wotruby (1974–76), ne-
kropolia rodziny Brion w San Vito di Altivole Carla  
Scarpy (1969–78). Wszystkie wyznaczyły nowe nurty 
i kierunki w architekturze i każdy z nich staje się dziś 
odwołaniem dla współczesnych twórców sięgających 
po idee strukturalizmu i ekspresjonizmu. 

W 1923 roku Theo van Doesburg pisał: Dom zo-
stał rozebrany i podzielony na elementy plastyczne. 
Statyczne osie i stara konstrukcja zostały zniszczone. 
Dom stał się obiektem, który można i należy obejść 
ze wszystkich stron [5]. Od tego czasu sztuka (tak-
że architektura) jako reprezentacja ludzkiego umy-
słu, zaczęła wyrażać się w estetycznie oczyszczo-
nej – abstrakcyjnej formie. Podobnie jak inne fun-
damentalne dzieła współczesności, betonowe domy 
stały się wzorcem dla wyznaczonego przed stu laty 
kierunku drogi, którą podążamy do dziś. 

I tak jak przed stu laty, budowanie monolitycznej 
budowli nie jest zwykłym procesem technologicznym, 
lecz poszukiwaniem znaczenia, za którym kryją się zło-
żone treści estetyczne, symboliczne i metaforyczne. 
I choć dom współczesny niewiele zmienił funkcję, to 
jednak stał się dodatkowo przedłużeniem czasu pracy, 
nauki, rekreacji, wypoczynku, spotkań. Owa przemia-
na w świadomości ludzkiej – czym jest funkcja domu, 
a czym jest jego reprezentacja – spowodowała prze-
mianę jego konstrukcji i formy. Beton w domach trak-
towany jest w dwojaki sposób – różny i decydujący 
o kształcie przestrzeni i jej relacji z otoczeniem. Pierw-
szy celebruje przestrzeń otwartą zgodną z pięcioma 
punktami architektury Le Corbusiera, wśród których 
wolny plan ustanowiony został przez moc ukrytą w ra-
cjonalnej siatce żelbetowych słupów. Beton jest nie-
rzadko materią ukrytą pod warstwą tynku i farby (wzo-
rzec odszukujemy w willi Savoy), a znaczenie odkry-
wamy w scenerii stworzonej pomiędzy uwolnionymi 
od konstrukcji elementami – klatką schodową, siatką 
słupów, meblami, otworami w ścianie. 
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Drugi sposób wywodzący się z koncepcji prze-
strzeni zamkniętej – „drążonej” jest celebracją struk-
tury obiektu przeważnie o konstrukcji ścianowej, uka-
zującej jego masę, wizualny „ciężar” materii, fakturę 
czy rysunek szalunków. Dotyczy to również zasady 
definiującej „odejmowanie” w architekturze, a więc 
redukcji środków wyrazu do minimum i poszukiwa-
nie wielowymiarowej przestrzeni we wnętrzach. Nie 
bez znaczenia dla tak pojmowanej zasady formowa-
nia obiektów z betonu jest również teoria Raumpla-
nu Adolfa Loosa mówiąca o obowiązku pozostawie-
nia „niemego budynku na zewnątrz” i poszukiwania 
bogactwa środków wewnątrz obiektów. 

Modernistyczny dom stał się „architekturą ideal-
ną”, tworząc całość pomiędzy formą, funkcją, kon-
strukcją i materią. Na początku dwudziestego wieku 
klasyczna trwałość, użyteczność i piękno architektu-
ry zjednały się w materii betonu, stali i szkła, kształ-
tując nową wrażliwość dla przestrzeni w której żyją 
ludzie. Doskonałość współczesnego domu ujawniła 
się również wraz ze zrozumieniem, że taka architek-
tura nie musi przyswajać żadnego z uznanych wcze-
śniej kontekstów – kulturowych, krajobrazowych, hi-
storycznych. Modernistyczny betonowy dom jedno-
rodzinny stał się wzorcem i reprezentantem Nowe-
go Ducha epoki.

Dziś beton otwiera przestrzeń domu w sposób 
dowolny. Marzenie modernistów o międzynarodo-

wym stylu zostało spełnione – odchodzi w cień sta-
ry topos domu; nowy, odkrywa przed nami rozumie-
nie tych samych znaczeń w „globalnej wiosce”. Jed-
nak podstawowa symbolika się nie zmieniła – dom 
jest schronieniem – odizolowany od świata ma nadać 
własny rytm życia mieszkańców. Architekci otworzy-
li jedynie przestrzeń domu w ten sposób, aby nadać 
nową relację ze światem otaczającym i ogłosić świa-
tu abstrakcję architektury. 

●
Dziś, po wybudowaniu ostatniego dzieła betono-

wego modernizmu – kościoła św. Piotra w Firminy  
autorstwa Le Corbusiera, okazało się, że architek-
tura nie potrzebuje ciągłej odnowy. Dokończona 
przez „uczniów” lekcja mówi, że to, co wydawało 
się awangardowe jest dziś ponadczasowe i uniwer-
salne w swojej wymowie i znaczeniu. Aktualność 
formy nie straciła na znaczeniu, chociaż betonowy 
brutalizm odszedł do historii, dając świadectwo cią-
głego trwania architektury mającej u swojej podsta-
wy opozycję wobec rzeczywistości. I choć świątynia 
otrzymała nową jakość w gładkim, „oswojonym be-
tonie” wielkoformatowych szalunków, to język form 
stworzony przez Francuza, wydaje się nadal niezwy-
kle aktualny i zaskakujący w swoim bogactwie. Be-
tonowa świątynia Le Corbusiera manifestują prawdę  
o trwałości materii wspartej wielką ideą mistrza ar-
chitektury.

PRZYPISY
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Jeszcze do niedawna przestarzałe budynki przemysłowe nie uważano za obiekty godne jakiejkolwiek uwa-
gi, a tym bardziej niechętnie określano je mianem architektury. Przeważnie nieme i anonimowe, uosabiające 
w pełni niechciane profanum, gdy tchnięto w ich wnętrza i otoczenie nowe funkcje, nowe życie społeczne, zy-
skały nagle na wartości i ich przemijanie przerodziło się w trwanie. Być może najważniejszym powodem, dla 
którego obecnie rewitalizuje się przestarzałe dzielnice i rejony miast oraz pojedyncze obiekty są czynniki me-
tafizyczne – genius loci i ciągłość tradycji.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, modernizacja funkcjonalno-techniczna, uczestnictwo w kulturze

In the last time yet don’t pay attention of the industrial buildings as objects worthy of notice or some wha-
tewer for to interest and admiration and all the more reluctantly to qualify as „true” architecture. Those 
buildings largely – ‚”mute” and anonymus theirs have to impersonate of full indesired „profanum” when 
to revive in the interiors and surroundings of the architecture. A new functions and a new social life – the 
buildings to find on the value and a passing away to transformed in the duration. Maybe is that most of  
important cause for which are to revitalised old – absolete quartier and regions of the cities also individu-
al objects are the metaphysicals factors – „genius loci” and continuity of the tradition.

Keywords: revitalisation, functionall-technically modernisation, participation of the culture

Końcowe dziesięciolecia poprzedniego stulecia 
to najprawdopodobniej okres w dziejach architektu-
ry współczesnej, w którym odwieczna para architek-
tonicznych kochanków – forma i funkcja – postanowi-
ły się rozejść w przyjazny sposób, nie mówiąc o tym 
ówczesnym architektom. Nadanie treści i znaczenia 
architekturze, to odwieczny dylemat dla relacji: forma 
a funkcja. Czysty i jednoznaczny ten związek przestał 

interesować architektów, gdy został zrealizowany do 
perfekcji w nadmiarze modernistycznej produkcji archi-
tektonicznej z jednej strony, a także gdy przyszło mo-
dernizować przestarzałe fragmenty miast europejskich 
lub zespoły obiektów poprzemysłowych z poprzedniej 
epoki, przystosowując je do nowych potrzeb i wyzwań 
cywilizacyjnego rozwoju, z drugiej strony. „W Europie 
Zachodniej lata 70. i początek 80. XX wieku cechuje 
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w tym zakresie podejmowanie projektów moderniza-
cyjnych na dużą skalę, w kilku przypadkach na skalę 
porównywalną z przebudową Paryża. W ramach po-
stępującej w krajach unijnych integracji uruchomiono 
wiele różnych programów restrukturyzacji i rewitaliza-
cji obszarów miejskich o różnorodnej skali i zakresie 
ingerencji w struktury urbanistyczne, a także społecz-
ne, poczynając od programów zmian profilów zawo-
dowych, po nowe instytucje kulturalno-edukacyjne. 
To, co stanowi największe osiągnięcie programów, 
to wypracowanie kolektywnego sposobu wdrażania 
całego skomplikowanego procesu przy współudzia-
le mieszkańców miast lub dzielnic objętych zmiana-
mi – zarówno w fazie decyzyjnej, administracyjnej, jak 
i realizacyjnej”[1]. 

Mniej więcej w tym samym czasie, w sukurs po-
większającemu się gronu gestorów rozważających 
moralne aspekty unicestwiania przestarzałych obiek-
tów przyszli teoretycy-architekci, tacy jak np. Bernard 
Tschumi. Jego pogląd, że architektura nie może być 
nigdy oddzielona od zdarzeń, które w niej zachodzą 
ułatwiła niejako filozofię postępowania. Dotknęła ona, 
m.in. problemu odmiennego niż pierwotny sposób 
użytkowania, ale w duchu sacrum. Zwróciła uwagę 
lokalnym samorządom i społecznościom a także po-
jedynczym inwestorom na istniejącą spuściznę archi-
tektoniczną i urbanistyczną, a przez to przyczyniła się 
zapewne do  d a l s z e g o  t r w a n i a  p r z e m i -
j a j ą c y c h  o b i e k t ó w   architektury. 

Najbardziej spektakularne próby zmiany sposobu 
użytkowania kluczowych obiektów publicznych w cen-
trach miast dały zaskakujące rezultaty. Przede wszyst-
kim to mieszkańcy zaprotestowali przeciwko planom 
wyburzania obiektów w centrum miasta nie chcąc wiel-
kiego rozczarowania, jakie nastąpiło po halach pary-
skich. Mowa tu o Dworcu d’Orsay w Paryżu i adapta-
cji na Muzeum Sztuki XIX wieku. Jeśli spojrzeć na nie-
unikniony proces przemijania w czasie „nieaktualnej” 
architektury, to wprowadzenie funkcji sacrum podzia-

łało na nią ozdrowieńczo. Więcej, sprawiło, że począt-
kowo ukształtowana struktura funkcjonalno-przestrzen-
na obiektu objawiła się jako predestynowana do no-
wej funkcji od początku. Nader przydatne okazały się 
potężne przeszklone sklepienia, empory i inne goto-
we rozwiązania dla potrzeb ekspozycji sztuki. Takich 
sztandarowych przykładów adaptacji dużych obiektów 
na cele kultury pojawiło się z czasem więcej w mia-
stach Europy, jak chociażby modernizacja nieczynnej 
londyńskiej elektrowni Bankside Power Station dla po-
trzeb Tate Gallery of Modern Art z 2000 roku.

Nie da się ukryć, szczególną rolę w przedłuża-
niu życia architekturze odegrały społeczne potrze-
by w zakresie uczestnictwa w szeroko rozumianej 
kulturze. Dla ratowania koniunktury lat 70. powoła-
no i uruchomiono szereg programów zachęcających 
do inwestowania w istniejące obiekty. Idea Europej-
skiej Stolicy Kultury zrodziła się dość późno, bo do-
piero w 1985 roku. Dla wytypowanych w danym roku 
miast europejskich jest to wielkie wyróżnienie i pre-
stiż a także wymierne korzyści w zakresie promo-
cji oraz inwestycji w infrastrukturę kulturalną. W trzy-
dziestopięcioletniej już historii przyznawania tytułu 
wiele państw i miast kontynentu zabiegało o środ-
ki finansowe z tego programu by przeobrazić swoje 
poindustrialne tereny w żyjące centra kultury sztuki 
i rozrywki, jak chociażby Antwerpia (1993), Glasgow 
(1990), Cork (2005), Liverpool (2008) i Linz (2009). 
W 2010 roku, unijna Europa miała równolegle trzy kul-
turalne stolice: Pecs, Istambuł i cały teren dawnego  
Zagłębia Ruhry. 53 miasta tego ostatniego regionu 
łączy wspólna historia zagłębia przemysłowo-górni-
czego i związany z tym nieciekawy wizerunek opusz-
czonych i pozamykanych w większości w ostatnich 
dziesięcioleciach zakładów i terenów. Organizatorom 
ESK zależało głównie na tym, by ten niekorzystny  
w odczuciu społecznym wizerunek zakwestionować. 
Trwanie architektury poprzemysłowej przedłużano 
przez całe lata 90. XX wieku, realizując w Zagłębiu 
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specjalny program IBA Emscher Park, w ramach któ-
rego sfinansowano ponad sto interwencji budowla-
nych w różnym zakresie. Dzięki temu, w dotychcza-
sowych obiektach o różnych funkcjach przemysło-
wo-produkcyjnych, funkcjonuje obecnie ponad dwie-
ście muzeów i przestrzeni wystawowych, około stu 
obiektów koncertowych. Organizowanych jest w cią-
gu roku 250 różnych festiwali. Nowoczesna infra-
struktura kulturalna i oświatowa powstała w miejscu 
wydawałoby się nie do odzyskania dla  d a l s z e -
g o  t r w a n i a .  Przeobrazili fabrykę cynku w Mu-
zeum Przemysłu a z największego naziemnego zbior-
nika gazu zrobiono galerię wystaw czasowych (oby-
dwa w Oberhausen). Hutę cynku przeobrazili w park 
przemysłowy, a rzeczny port przeładunkowy w cen-
trum rozrywki (Duisburg). Dotychczasową miechow-
nię huty stali adaptowali na salę koncertową, a ko-
palnię na Muzeum Górnictwa (Bochum). Odnowio-
no i udostępniono na wielofunkcyjne centrum kultu-
ry monumentalny budynek starego browaru zlokali-
zowanego w centrum Dortmundu. Najnowszą ada-
ptacją jest przebudowa silosów na Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Kuppersmuhle. 

W 1986 roku została zamknięta największa i naj-
nowocześniejsza w Niemczech kopalnia węgla ka-
miennego oraz gigantyczne koksownie jako ostatnie 
w Zagłębiu Ruhry w Zollverein. Olbrzymi teren prawie 
stu hektarów zmienił właściciela. Odkupiły go władze 
landu Północnej Nadrenii-Westfalii, utworzyły Funda-
cję Zollverein, teren z obiektami wpisały na listę zabyt-
ków, przeznaczając w całości na cele publiczne z za-
miarem przekształcenia go w zabytek przemysłu, co 
skutkowało wpisaniem na Światową Listę Dziedzictwa 
Kulturalnego UNESCO w 2001 roku. We współpracy 
ze światowej sławy architektami, m.in. z Fosterem, 
ponownie ożyły dotychczasowe obiekty przemysło-
we po wprowadzeniu do nich nowych funkcji z zakre-
su kultury. Warunkiem było zachowanie i upublicznie-
nie obiektów. W dawnej kotłowni kopalnianej powsta-

ło Muzeum Designu, w koksowni urządzono galerię 
sztuki i studia projektowe dla artystów, również zagra-
nicznych. Do ogromnego budynku sortowni przenio-
sło się Muzeum Ruhry, a w kompleksie szybów kopal-
nianych ulokowano Centrum Nowoczesnego Tańca.

Argumentem przemawiającym za adaptacją na cele 
kultury są niewątpliwe zalety przestrzenne poszczegól-
nych obiektów. Bowiem sacrum przeważnie tym czyn-
nikiem się „karmi”, stąd atrakcyjność i stosunkowa ła-
twość wypełnienia struktur funkcjami z zakresu kultury. 

Podobnie przedstawia się    t r w a n i e  o b i e k -
t ó w   architektonicznych w historycznych centrach 
miast, gdy tracą swe pierwotne przeznaczenie. Wybu-
rzenie narusza, ważny z przyczyn społecznych, pro-
blem tożsamości miejsca ukształtowanego przez dzie-
sięciolecia czy nawet wieki w rozwoju miasta. Dlate-
go też   p r z e m i j a n i e m  a r c h i t e k t u r y  
w  t a k i e j  s y t u a c j i  w y d a j e  s i ę  b y ć 
t r w a n i e  w  o d m i e n n y m  s t a n i e .  I tu 
dochodzimy do szczególnego przypadku tego za-
gadnienia, gdy pierwotne sacrum zastępujemy no-
wym sacrum, tak jak chociażby w wypadku kościoła 
Marienkirche w Neubrandenburg. Wszystko zapewne 
zależy od kultury projektowej. W tym wypadku, ada-
ptacji świątyni gotyckiej na salę koncertową, w której 
ułatwieniem dla realizacji nowego sacrum był powo-
jenny ubytek pierwotnego sklepienia nawy głównej. 
To wykorzystał autor konkursowego projektu Pekka 
Salminen, dla odpowiedniego ukształtowania akusty-
ki sakralnego wnętrza oraz dyskretnego wydzielenia 
struktur – istniejącej i wprowadzonej. „Być może tak-
że, to przestrzeń pozostawiona dla niewidocznego 
spoiwa tych dwóch, współistniejących, lecz zacho-
wujących własną tożsamość światów – północnonie-
mieckie średniowiecze i skandynawskiej tradycji –  
jakim jest sama muzyka”[2]. Podobne zagadnienie 
projektowe prezentuje jedna z ostatnich zrealizowa-
nych adaptacji zabytkowego XIII-wiecznego kościoła 
w Maastricht dla potrzeb księgarni. „Zamiast konfesjo-
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nałów półki z książkami. W takim kontekście nikt nie 
będzie się nudził... Zanim uczyniono z niszczejącego 
kościoła świątynię konsumpcji dokonano jego reno-
wacji, pamiętając by nowoczesny design wnętrza nie 
przysłaniał historii miejsca” [3].

Jednymi z pierwszych rozwiązań ilustrującymi oma-
wiane zagadnienia w mniejszym i odmiennym zakre-
sie funkcjonalnym w krakowskich warunkach były 
adaptacje: austriackiej reitschule w zespole dawnych 
budynków wojskowych przy ulicy Rakowickiej (1994) 
oraz modernizacja znanego z poprzedniej epoki skle-
pu „Consumy”, w narożniku ulic Karmelickiej/Batore-
go dla potrzeb księgarni PEGAZ. Pierwszy z nich to 
adaptacja dwóch identycznych hal stanowiących je-
den obiekt o konstrukcji słupowej żeliwnej, dla potrzeb 
ówczesnej regionalnej hurtowni książek z udostępnie-
niem jednej z nich dla potrzeb wzorcowni książek dla 
8 tysięcy tytułów [4]. Drugi to zamiana funkcji handlu 
odzieżą na handel dobrami kultury z wykorzystaniem 
atutów przestrzennych dwukondygnacyjnego wnętrza. 
Ironią losu tych pierwszych lat po transformacji ustro-
jowej były potrzeby rynkowe polegające na szybkiej 
zmianie sposobów użytkowania lokali użytkowych, 
do tego stopnia, że obydwie te inwestycje nie istnie-
ją już dzisiaj w prezentowanej postaci. Pozostały tylko 
na fotografiach [5]. W przypadku pojedynczych loka-
li jest to zjawisko powszechne, nie warunkujące jed-
nak przetrwania całego obiektu. Inaczej jest z zespo-
łami obiektów, których zachowanie wymaga wprowa-
dzenia odpowiednich funkcji by rewitalizować całość 
założenia, jak np. zespół dawnego Browaru Goetzów, 
z funkcjami mieszkalnymi, handlowymi i biurowymi [6].

Ale są także obiekty, dla których przyszłe ich 
przeznaczenie jest kłopotliwe dla   z a c h o w a n i a 
i  t r w a n i a .  Są to obiekty XX-wieczne nieprze-
mysłowe, jak bloki mieszkalne, biurowce, obiek-
ty użyteczności publicznej, zwłaszcza gdy nie po-
siadają szczególnych wartości architektonicznych. 
Czy nie sprawiedliwiej byłoby jednak je wyburzyć, 
gdy nie stanowią szczególnego kontekstu kulturo-
wego, nie posiadają współczesnych standardów 
użytkowych ani cech atrakcji turystycznej. Są to, 
zwłaszcza obecnie, czynniki decydujące o poten-
cjalnych możliwościach przekształceń lub prze-
trwaniu obiektów. 

A gdy stanowią kontekst kulturowy i wartość sen-
tymentalną, jak chociażby Hotel Cracovia? Pomija-
jąc kwestie komercyjne, które akurat w tym przy-
padku zadecydowały o przejęciu obiektu, ale czy 
istnieją inne decydujące przesłanki o pozostawie-
niu tego obiektu w dalszym trwaniu? Chyba tylko 
mentalne – przywiązanie ludzi do pierwszego po-
wojennego, nowoczesnego hotelu w Krakowie. Bo 
pod względem architektonicznym jest to obiekt 
ukształtowany w prosty i oczywisty sposób, ale 
przez to dobrze zamyka przedpole Muzeum Naro-
dowego. Kompozycja horyzontalna, typowy funk-
cjonalizm – kondygnacyjna struktura wielopoziomo-
wa zdaje się być nie do zaadaptowania dla innych 
celów, może tylko poza biurowymi. No i ta elewa-
cja frontowa wpisana do ewidencji obiektów chro-
nionych! Ale czy może ona istnieć sama dla sie-
bie, bez struktury funkcjonalnej? To nieco sztucz-
ny zabieg dla przetrwania! 

PRZYPISY
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kongresowej, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 61.

[2] K. Pawełek, Kościół koncertowy, Architektura i Biznes 
11/2002, s. 34; sam projekt adaptacji kościoła trwał prawie 
pięć lat (1997–2001), był także kontynuowany w trakcie re-
alizacji (1998–2001).
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[3] serwisem internetowym: Budynki z drugiej ręki, BRY-
LA.pl z 25.01.2010.
[4] W. Chmielewski, Sztuka adaptacji, Architektura i Biz-
nes 10/1994.

[5] W. Chmielewski, Księgarnia przy Karmelickiej, Architek-
tura i Biznes 2/1999.
[6] w sierpniu 2011 rozpoczęły się prace rozbiórkowe zwią-
zane z planowaną rewitalizacją XIX-wiecznego Browaru Joh-
na, nazywanego dzisiaj Browarem Goetzów.
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NORWESKIE KATEDRY JAKO PRZYKŁAD NA NOWO  
KONSTRUOWANEJ PRZESTRZENI SACRUM

NORWEGIAN  CATHEDRALS  AS  AN  EXAMPLE  OF  NEWLY   
CONSTRUCTED  SPACE  OF  SACRUM

Norweskie świątynie zarówno te najwcześniejsze, drewniane typu stav, jak i późniejsze – kamienne i ceglane 
powstałe w surowym klimacie zdają się najlepiej obrazować procesy przemijania i trwania. Katedra Nidaros-
domen w Trondheim jest przykładem doskonałej rekonstrukcji budowli z przeszłości i odtworzeniem prze-
strzeni sacrum w dawnych granicach. Katedra Domkirke ruinerna w Hamar to przykład kontynuacji pierwot-
nej struktury i odtworzenia przestrzeni sacrum w nowych granicach. Katedra Oslo Domkirke jest wreszcie 
przykładem czasowego niebytu języka architektury i cyklicznej transformacji przestrzeni sacrum.

Słowa kluczowe: budowle sakralne, norweskie katedry

Norwegian temples both those the oldest type of wooden stav and later stone and brick ones founded in se-
vere climate in the best way exemplify the processes of passing away and existing. Cathedral Nidarosdomen 
in Trondheim is the best example of reconstructing the building from the past and re – creating the space of 
sacrum in its previous borders. Cathedral Domkirke ruinerna in Hamar is the example of continuation of the 
primal structure and re – creating the space of sacrum in new borders. Finally Cathedral Oslo Domkirke is 
the example of temporal lack of architectural language and cyclical transformation of the space of sacrum.

Keywords: sacral buildings, Norwegian cathedrals

Ludzie którzy sami przecież są procesem – boją 
się tego, co niestałe i zawsze zmienne, dlatego wy-
myślili coś, co nie istnieje – niezmienność i uznali, że 
to co wieczne i niezmienne jest doskonałe. Przypisali 
więc niezmienność Bogu. I w ten sposób stracili zdol-
ność rozumienia go.

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy [1]

Żyjemy w świecie form, sami będąc formą, pod 
każdym względem niepowtarzalną od innych. Nasze  
istnienie jest procesem prowadzącym od narodzin 
aż do śmierci, będącej nieodwracalnym kresem, 
którego celem jest uczynienie wolnej przestrze-
ni dla kolejnej, nowej formy. Trwanie i przemijanie 
właściwe jest wszelkim przejawom życia oraz to-
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warzyszącym im materialnym wytworom. Obiek-
ty architektoniczne jako efekt ludzkiej kreatywno-
ści zdają się podlegać tym samym prawom co ich 
twórcy, chociaż ich unicestwienie, jak się może-
my niejednokrotnie przekonać, niekoniecznie musi 
być procesem nieodwracalnym. Budowle począw-
szy od ich powstania przechodzą zwykle złożo-
ny proces niszczenia, odbudowy lub przebudowy, 
która prawie zawsze daje już nieco inny efekt od 
pierwotnego założenia, aby w końcu ulec całko-
witej transformacji lub destrukcji. To co dzieje się 
potem, może niekiedy zaskakiwać. Pierwotny ob-
raz obiektu powraca po latach zapomnienia i ni-
czym Feniks odradzający się z popiołów ukazuje 
się światu jako doskonała rekonstrukcja pierwowzo-
ru. Innym razem szczątki wyjątkowej budowli dają 
impuls do stworzenia całkowicie odmiennej formy  
architektonicznej, pozwalającej na zachowanie punk-
towej identyfikacji przestrzeni, poprzez włączenie 
starych reliktów do nowej struktury. Wreszcie język  
zapomnianych czasowo form może powrócić, przy-
wracając budowli jej pierwotny wygląd. 

Norweskie świątynie zarówno te najwcześniej-
sze drewniane typu stav, jak i późniejsze – kamien-
ne i ceglane powstałe w surowym klimacie, zdają 
się najlepiej obrazować procesy przemijania i trwa-
nia. Procesy te nieco inaczej przebiegają dla obiek-
tów akcentujących miejsca uświęcone niż dla budow-
li o funkcjach utylitarnych. Te ostatnie zwykle ulega-
ją złożonym procesom transformacji lub destrukcji, 
podyktowanej zmieniającymi się w czasie potrzeba-
mi użytkowników. Obiekty sakralne są wygenerowa-
nym, wielowymiarowym obrazem miejsca sacrum, 
stanowiąc ramy przestrzenne dla stałej Obecności, 
która jest ponadczasowa, zapewniając lokalnej spo-
łeczności poczucie przynależności, tożsamości i bez-
pieczeństwa. Większość najbardziej znaczących nor-
weskich zabytków sakralnych powstało na miejscu 
wcześniejszych świątyń. Są one zwykle kontynuacją 

tradycji budowania w uświęconych miejscach jako 
ważne znaki przestrzenne, niezmiennie kosmizujące 
od wieków otoczenie.

Katedra  Nidarosdomen  jako  przykład  dosko- 
nałej  rekonstrukcji  budowli  z  przeszłości  i  od-
tworzenie  przestrzeni  sacrum w  dawnych  gra-
nicach

Katedrę Nidarosdomen w Trondheim można zde-
cydowanie nazwać fenomenem architektonicznym. 
Kamienna świątynia jest najstarszą w krajach nor-
dyckich gotycką katedrą [2]. W przeszłości na miej-
scu dzisiejszego sanktuarium, wzniesionego w XII w., 
stał kościół Krist Kirke wybudowany około X w. Po-
wstał on w miejscu kaplicy, w której spoczęły docze-
sne szczątki norweskiego króla Olafa II Haraldssona. 
Zapisał się on w historii Norwegii jako budowniczy 
zjednoczonego, niepodległego państwa oraz krze-
wiciel wiary chrześcijańskiej. Po tragicznej śmierci 
w bitwie pod Stiklestad w 1030 r., król został obwo-
łany świętym i patronem Norwegii. Do miejsca, gdzie 
ostatecznie spoczęło ciało świętego Olafa – Króla Mę-
czennika (łac. Rex Perpetuus Norvegiae) przez wie-
ki pielgrzymowali wierni z całej Skandynawii, czy-
niąc z niego przysłowiowe „Serce Norwegii”. Cho-
ciaż wraz z nastaniem chrześcijaństwa w całym kraju  
wzniesiono również inne kamienne kościoły, to jed-
nak świątynia w Nidaros była centrum promieniują-
cym na całą Skandynawię, stale wzbogacaną dziełami  
wielu wybitnych rzeźbiarzy. Katedra stała się zna-
czącym znakiem przestrzennym, akcentującym miej-
sce ważne dla tożsamości całego narodu. Niestety 
na przestrzeni wielu stuleci wskutek pięciu pożarów 
(w: 1328 r., 1432 r., 1531 r., 1708 r. i 1719 r.) ten cud 
architektury popadł w skrajną ruinę. Gruz ze szcząt-
ków tak wspaniałej niegdyś budowli latami był wy-
korzystywany do prac budowlanych w Trondheim.  
Rekonstrukcja katedry, zwłaszcza jej frontowej, za-
chodniej fasady była największym przedsięwzięciem 
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Domkirke Ruinerna w Hamar (fot. E. Cisek)
Domkirke Ruinerna in Hamar (photo by E. Cisek)
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budowlanym w XIX – wiecznej Norwegii. Restaurację 
świątyni rozpoczęto w 1869 r. Wtedy też utworzono 
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider – NDR, któ-
rych pracami kierowali kolejno: arch Heinrich Ernst 
Schirmer, arch Christian Christie, arch Olaf Nordha-
gen i arch Helge Thiis. Prace konserwatorskie trwały 
nieprzerwanie do 2001 r. Bogato zdobiona posąga-
mi i ornamentami fasada frontowa była najtrudniej-
sza do odtworzenia. Ok. 1500 r. runęło większość 
wewnętrznych ścian obiektu włącznie z reprezenta-
cyjną, zachodnią ścianą. Szczątki posągów przepa-
dły bezpowrotnie. Kiedy rozpoczęto prace restaura-
cyjne, zachowało się tylko pięć rzeźb z frontowej fa-
sady [3]. Rekonstrukcja potężnej ściany stanowiącej 
rodzaj „świętej bramy” wprowadzającej pielgrzymów 
do wnętrza budowli trwała 132 lata. Projekt utworze-
nia 76 rzeźb i płaskorzeźb ruszył w 1900 r. W przed-
sięwzięciu tym brali udział tacy znakomici rzeźbia-
rze, jak: Gustav Vigeland, Wilhelm Rasmussen, Dyre 
Vaa, Stinius Fredriksen, Nic Schiøll, Arne Kvibergska-
ar, Odd Hilt, Knut Skinnarland, Tone Thiis Schjetne, 
Sivert Donali, Kristofem Leirdal, Arnold Haukeland, 
Anne Raknes, Helge Thiis i August Albertsen [4]. 
Frontowa, wypełniona rzeźbami ściana budowli sta-
nowi dziś rodzaj „okna czasu” – wykutego w kamie-
niu drzewa genealogicznego narodu i ekranu multi-
medialnego. W ciągu dnia odsłania swoją historycz-
ną przeszłość z obliczami dawnych królów, świętych 
i apostołów, aby nocą ukazać się w całkiem nowej 
formie jako medium dla barwnych, współczesnych 
wizerunków – emisariuszy obecnej rzeczywistości. 
Wyświetlane wieczorami na fasadzie obrazy o zmie-
niających się kolorach i formach, tworzą nowa este-
tykę, nadając świątyni cechy ożywionego bytu. Zre-
konstruowana katedra nie tylko promieniuje swoimi 
historycznymi formami w przestrzeń ale również sta-
nowi rodzaj zwierciadła odbijającego teraźniejszość. 
Przepływ informacji zachodzi więc w dwóch kierun-
kach od i do budowli.

Podobnie jak w innych przestrzeniach sacrum zna-
nych z zachowanych, drewnianych kościołów stav, 
we wnętrzu budowli panuje głęboki mrok, z sączącą 
się jedynie z góry delikatną świetlną poświatą. Są to 
barwne smugi światła rzucane poprzez witraże autor-
stwa Gabriela Kiellanda i Olufa Kolsruda.

Katedra  Domkirke  ruinerna  w  Hamar  jako  przy-
kład kontynuacji pierwotnej struktury i odtworze-
nia przestrzeni sacrum w nowych granicach

Niekiedy nowa forma powstaje na bazie wcześniej-
szych szczątków budowli, tworząc wraz nimi harmo-
nijne continuum przestrzenne – fuzję dwóch, a niekie-
dy kilku technologii, pochodzących z różnych prze-
działów czasowych. Najlepszym tego przykładem jest 
Szklana Katedra w Hamar (il. 1).

 Świątynia w Hamar z II poł. X w. należała w Śre-
dniowieczu do jednej z dwóch, obok katedry w Oslo, 
największych bazylik romańskich we wschodniej 
Norwegii. Trójnawowa, z trzema wieżami, z których 
dwie flankowały zachodnią elewację, a trzecia ak-
centowała skrzyżowanie naw, stanowiła aż do cza-
sów reformacji ważne centrum eklezjastyczne. Potęż-
na, kamienna budowla ostro odcinała się od tła, peł-
niąc rolę mocnej dominanty i punktowej identyfikacji 
w terenie, jako miejsce wyjątkowe i święte. Bezpo- 
średnie sąsiedztwo jeziora Mjøsa i cypel, na którym 
zbudowano kościół dodatkowo potęgowały to wra-
żenie. W 1567 r. w wyniku pożaru katedra została 
doszczętnie zniszczona. Pierwsze próby ratowania 
ruin podjęto w XIX wieku, poddając je konserwacji, 
ale dopiero w 1998 r. Domkirke ruinerna przekry-
to stalowo – szklaną strukturą chroniącą je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi (arch. Pal 
Biornstad, Inge Ormhang, Espen Pedersen, Lunds  
& Slaatto Arkitekter AS). Projekt przekrycia szczątków 
budowli zatytułowany „Poetry of Reason” został na-
grodzony w konkursie architektonicznym na: „Projekt 
ochronnej konstrukcji dla ruin katedralnych”, ogło-
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szony w 1987 r. przez Riksantikvaren – norweską or-
ganizację zajmującą się ochroną dziedzictwa naro-
dowego i muzeum prowincji Hedmark. Patronat nad 
konkursem objął National Council for Cultural Herita-
ge. Zaprojektowana struktura przekrycia obiektu sta-
nowi wertykalne rozwinięcie topografii terenu i pier-
wotnej geometrii rzutu bazyliki,  tworząc z pozosta-
łościami ruin integralną całość. Powstała budowla to 
przykład na nowo konstruowanej, dawnej przestrze-
ni sacrum jako jej nowe zwieńczenie i dopełnienie. 
Jak zaznaczyli sami autorzy projektu tytuł koncepcji 
„Poetry of Reason” oznacza „materializację poezji 
ruin”, transparentną rekonstrukcję sklepienia świą-
tyni jako symbolu nieba i wieczności [5]. Dzięki po-
łączeniu dwóch odmiennych technologii budowla-
nych – masywnej, kamiennej, charakterystycznej dla 
okresu średniowiecza i współczesnej lekkiej, stalo-
wo-szklanej uzyskano perfekcyjnie zestrojone con-
tinuum przestrzenne miejsca i związanej z nim daw-
nej katedry. Wzór posadzki zaprojektowanej w obrę-
bie ruin informuje o kolejnych etapach budowy ko-
ścioła, który powstawał na przestrzeni pół wieku. Jej 
wygląd koresponduje z zachowanymi, historycznymi 
fragmentami. Współczesna struktura tworzy dodat-
kowo ramę przestrzenną, akcentującą miejsce świę-
te i podkreślającą wyjątkowość ruin. Z zastosowanej 
konstrukcji i użytych materiałów wynika plastyczność 
i rzeźbiarskość obiektu. Efekt ten potęguje naturalne 
i sztuczne oświetlenie. W ciągu dnia budowla przy-
pomina drogocenny klejnot, mieniący się w promie-
niach słońca, zamykający w sobie przysłowiowe „ka-
mienne serce”. Po zapadnięciu zmroku świątynia 
rozbłyska od środka, dzięki współdziałającemu ze 
sobą systemowi oświetlenia ukrytego w konstrukcji 
struktury, posadzce i punktowo na zewnątrz budyn-
ku. Szklana konstrukcja i pozostałości średniowiecz-
nej bazyliki postrzegane są obecnie jako jeden, nie-
zwykły obiekt. Chociaż nie należy zapominać o uty-
litarnej, ochronnej funkcji przekrycia.

Katedra Oslo domkirke jako przykład czasowe-
go niebytu  języka architektury  i cyklicznej  trans-
formacji przestrzeni sacrum

Oslo domkirke konsekrowany w 1697 r. został 
wzniesiony z holenderskiej czerwonej cegły na pla-
nie krzyża. Obiekt ten jest przykładem świątyni, do 
budowy której użyto materiału wypełniającego, po-
chodzącego z dwóch wcześniejszych katedr: Św. Hal-
lvarda z I poł. XII w. i Trójcy Świętej z lat 1639–1686 
r. Fakt ten świadczy o przemijaniu form, związanym 
niekoniecznie z nietrwałością materiałów i ich fizycz-
nym zużyciem, ale raczej podatnością budowli na 
niszczycielską działalność żywiołów, głównie ognia. 
Obie wcześniejsze katedry uległy zagładzie wskutek 
pożarów. Pierwotnie kościół otrzymał w 1720 r. wy-
strój barokowy, który utrzymał się przez cały XVIII w. 
Kolejne stulecia to czas rozległej transformacji budow-
li. Począwszy od 1850 r. następuje rozbudowa świą-
tyni w stylu neogotyckim pod kierunkiem architekta 
Alexisa de Chateauneuf. Wówczas kościół wzboga-
cono o obecną wieżą, nadającą mu charakterystycz-
ną sylwetkę zaś na początku XIX w. otrzymał gotyc-
kie wnętrza. Ze względu na niemożność pozyskania 
w tym czasie oryginalnej holenderskiej cegły, do roz-
budowy świątyni użyto zbliżonego kolorystycznie ma-
teriału, widocznego do dziś w rysunku faktur elewacji.  
Na prawie sto lat katedra straciła swój oryginalny wy-
strój, aby w 1950 r., w 900. rocznicę utworzenia mia-
sta Oslo, w wyniku kolejnych prac renowacyjnych pod 
kierunkiem architekta Arnsteina Arneberga kościół 
odzyskał pierwotne barokowe wnętrza. Dziś można 
podziwiać na jego sklepieniach wspaniałe malowidła 
autorstwa Hugo Lons Mohra. Katedra w Oslo jest do-
wodem na to, że odrzucenie języka architektury jest 
odwracalne i powrót stylów jest możliwy, nawet po 
długim czasowym niebycie.

Dzięki autorskim planom każdej budowli możliwe 
jest odtworzenie jej pierwotnej idei. To, co wydawa-
ło się już przeminąć, może się na powrót odrodzić, 
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w odpowiednim czasie i miejscu. Trwanie sacrum 
miejsca generuje rekonstruowanie fragmentów lub 
całości obrazów minionych form, staje się również 
przyczynkiem do tworzenia na ich bazie struktur do-
skonalszych, będących ich kontynuacją i harmonij-
nym dopełnieniem. Norweskie katedry to wyłaniają-
ce się z przeszłości obrazy form, które gdyby nie in-
gerencja człowieka dawno by przeminęły. Trwanie 

i przemijanie architektury jest więc procesem, któ-
ry może być kontrolowany i sterowany przez ludz-
ki umysł. Nie sposób przy tym poddać się refleksji, 
że może również każda istniejąca niegdyś forma ży-
cia, dzięki kwantowemu zapisowi informacji ma szan-
sę na odrodzenie, podobnie jak możliwe jest odtwo-
rzenie każdego wytworu ludzkiej działalności, w tym 
dzieł architektury.
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Z upływem czasu następuje nieustanny proces modyfikacji formy architektonicznej. Na przykładzie krakow-
skiej architektury sakralnej z drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku można prześledzić proces  
równoległego trwania i przemijania architektury. Cechował się on tendencją XIX-wiecznych twórców do ko-
rzystania ze średniowiecznych wzorców, z jednoczesną próbą ich przekształcania i wprowadzania nowych 
kompozycji, wzbogacających rodzimą architekturę.

Słowa kluczowe: dziewiętnastowieczna architektura sakralna, neogotyk, neoromanizm

With time we are observing the constant process of the alteration of the architectural form. On the example 
of Cracow sacred architecture from the second-half of the 19th century and beginnings of the 20th century it 
is possible to trace the process of parallel lasting and passing of architecture. He was marked the 19th cen-
tury architects of using of medieval standards, with the simultaneous attempt to transform them and leading 
new composition, enriching native architecture.

Keywords: sacred architecture of the nineteenth century, Neo-Gothic, NeoRomanesque

Zmiany form architektonicznych przebiegające 
na przestrzeni wieków są odzwierciedleniem rozwo-

ju społeczeństwa i czytelnym obrazem przeobrażeń 
jego środowiska. Wiąże się to z nieustannym proce-
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sem modyfikacji pojmowania estetyki formy. Po latach 
zrównoważenia, następuje początek okresu przej-
ściowego, kiedy to ugruntowane wieloletnie techni-
ki i zwyczaje przestają wystarczać wobec pojawienia 
się odmiennych potrzeb i oczekiwań. Początek nowe-
go nurtu stylistycznego nie wydaje się jednak utożsa-
miać z całkowitym zaprzeczeniem przeszłości, ponie-
waż podświadomym dążeniem twórców nie jest za-
miar tworzenia dzieła od podstaw, lecz raczej próba 
wypracowania zmodyfikowanej definicji formy, w da-
nym momencie historycznym – niekonwencjonalnej, 
lepszej niż dotychczas, ale wykształconej na podłożu 
rodzimej tradycji. Cała dotychczasowa substancja hi-
storyczna staje się automatycznie mniej lub bardziej 
kontrastowym tłem, stanowiąc zarówno punkt od-
niesienia, jak też element ciągłości kulturowej. Moż-
na przypisywać obiektom powstającym w początko-
wych okresach nowych epok szereg awangardowych 
cech, lecz równocześnie dostrzegać, w jakim stop-
niu są one faktycznym nawiązaniem do przeszłości.

Trwanie i przemijanie – określenia wzajemnie prze-
ciwstawne, w architekturze wydają się być nieodłącz-
nym elementem kształtowania form. Analiza stylistycz-
na obiektów przypisanych danej epoce pozwala na 
ujawnienie cech zapożyczonych z okresów wcze-
śniejszych, lecz zarazem uwidacznia próbę dokona-
nia pewnych przewartościowań, także w połączeniu 
z kreacjami o cechach dotychczas niespotykanych.

Okres drugiej połowy dziewiętnastego wieku stano-
wi dla architektury polskiej istotny przełom stylistyczny. 
Na przykładzie nowej architektury sakralnej Krakowa 
z tego czasu można odnotować niekonwencjonalne 
podejście twórców do kształtowania formy obiektu sa-
kralnego. Wyraźnie odczuwalny jest wpływ architektury 
krakowskich świątyń, które stanowiły najlepszy, będący 
w bezpośrednim zasięgu wzorzec, a z drugiej strony 
wiązały nową architekturę z tradycją najlepszego rze-
miosła, wypracowanego w czasach obydwu epok śre-
dniowiecza – Romanizmu i Gotyku. Uważano bowiem, 

że zabytkowa architektura Krakowa wywiera istotny 
wpływ na życie mieszkańców miasta, jest ciągle ak-
tualna i powinna stanowić źródło inspiracji. Pogląd 
taki wyraził jeden z wybitnych konserwatorów zabyt-
ków Krakowa, Stanisław Tomkowicz, będąc zapew-
ne wyrazicielem przekonań grona architektów dzia-
łających w Krakowie – znalazło to wyraźne odbicie 
w stylistyce projektowanych przez nich świątyń [1].

Średniowieczne wzorce stosowane przez dziewięt-
nastowiecznych architektów zdecydowały o swoistym 
charakterze projektowanych przez nich budowli sa-
kralnych w Krakowie. Wywołują one wrażenie prze-
dłużonej kontynuacji historii, pogłębione oddziały-
waniem kolorystyki użytego materiału: głównie ce-
gły z elementami i detalami wykonanymi z ciosów 
kamiennych bądź tynków imitujących kamień. Bliż-
sze spojrzenie ukazuje jednak dążenie twórców do 
zapisania w projektowanych formach faktu przemija-
nia: elementy romańskie i gotyckie niezupełnie prze-
cież odpowiadają pierwotnym wzorcom; są przetwo-
rzone, zmodyfikowane i zniekształcone, traktowane 
jako swobodna kompozycja przestrzenna wprowa-
dzająca na bazie dawnych wzorów nowe wartości.

Miejscowa architektura romańska i gotycka miała 
dla działających w Krakowie dziewiętnastowiecznych 
architektów charakter wzornika; elementy neostylowe 
w znacznej mierze są adekwatne do ich odpowied-
ników z najokazalszych średniowiecznych budowli. 
Precyzyjna analiza porównawcza powiązań formal-
nych pomiędzy tymi odległymi epokami stanowiłaby 
niezwykle interesujący i pouczający rozdział metody 
i doświadczeń projektowania architektonicznego po-
legającej na modyfikacji stylowej historycznych form.

W okresie wczesnego historyzmu, który w odniesie-
niu do krakowskiej architektury sakralnej rozpoczął się 
w początkach drugiej połowy dziewiętnastego wieku, 
wznoszone świątynie stanowiły kompozycję form wzo-
rowanych na wielu obiektach średniowiecznych, zarów-
no rodzimych, jak i europejskich. Jednym z pierwszych 
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1. Kościół p.w. św. Katarzyny w Krakowie, portal gotycki w południowej ścianie korpusu, XIV/XV w., model 3D, (rys. autor) / The church of St 
Katherine in Cracow, Gothic portal in the south wall of the corps, XIV/XV c., 3D model (fig. by author)
2. Kościół p.w. św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela w Krakowie, portal romański, XIII w., rekonstrukcja wg Władysława Łuszczkiewicza, model 
3D, (rys. autor) / The church of St. Augustin and St. John the Baptist in Cracow, Roman portal, XIII c., reconstruction according to Władysław 
Łuszczkiewicz, 3D model (fig. by author)
3. Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,1905–1907, portal wejściowy, model 3D, (rys. autor) / The church of Our Lady of Perpetual Help, 
entrance portal, 3D model (fig. by author)
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przykładów takiego podejścia jest kościół p.w. św. Win-
centego a Paulo projektu Filipa Romana Pokutyńskie-
go, zbudowany w latach 1876–1877 na Kleparzu. Ele-
wacja frontowa o romańskich proporcjach, podzielona 
lizenami i zawierająca elementy o romańskim charakte-
rze w postaci rozet, okrągłych okien i biforiów jest odbi-
ciem włoskiej architektury sakralnej, co wynikało z wła-
snych spostrzeżeń architekta z podróży do Włoch [2]. 
Filip Pokutyński, zaprojektował też wcześniej, w latach 
1869–1871 kościół Szarytek, zapoczątkowując tym nurt 
architektury neoromańskiej w Krakowie [3].

Nieco odmienne stanowisko reprezentował inny 
działający w Krakowie architekt, Jan Sas-Zubrzycki, 
twórca dwu kościołów, powstałych w pierwszym dzie-
sięcioleciu XX wieku w nieprzyłączonym jeszcze do 
Krakowa Podgórzu. Sas-Zubrzycki uczestniczył wraz 
z Zygmuntem Hendlem w pracach konserwatorskich 
prowadzonych w kościele Mariackim, rozpoczętych 
w latach poprzedzających budowę obydwu podgór-
skich świątyń [4]. Mogło to mieć znaczący wpływ na 
jego działalność twórczą, w której wykazał się szcze-
gólnym upodobaniem do częstego i wyraźnego na-
wiązywania do architektury gotyckiej, która dominu-
je w jego licznych realizacjach obiektów sakralnych.

Obydwa projektowane przez Sasa-Zubrzyckie-
go podgórskie obiekty wznoszono niemal równo-
cześnie. Ich architektura stanowi przykład adapta-
cji przeobrażonego stylu romańskiego i gotyckiego. 
Posługując się tymi średniowiecznymi motywami,  
autor nadał kościołowi p.w. św. Józefa – głównej pod-
górskiej świątyni, bogatą stylistykę w pełni neogo-
tycką, natomiast druga świątynia, zlokalizowana nie-
co na uboczu, w oddaleniu od podgórskiego rynku, 
mniej dekoratywna, otrzymała cechy Neoromanizmu 
z neogotyckimi uzupełnieniami. Obiekt ten, wzniesio-
ny jako kościół klasztorny OO. Redemptorystów, sta-
nowi ciekawą próbę uzyskania efektu współistnienia 
przetworzonych elementów romańskich i gotyckich, 
przy dużej swobodzie zestawiania i dowolnego ska-

lowania poszczególnych elementów. Architekt dą-
żył do utrzymania w obydwu świątyniom cech miej-
scowych, posługując się średniowiecznymi formami 
kościołów Krakowa z XIV wieku, nadając swojemu 
działaniu cechy programowe [5]. Pomimo znaczne-
go zredukowania programu kompozycyjnego w dru-
giej podgórskiej świątyni, stała się ona również przy-
kładem umiejętnego nawiązania do najlepszych tra-
dycji krakowskiego budownictwa średniowiecznego.

Kościół oo. Redemptorystów powstawał w latach 
1904–1906. Stanowi nieco inne, jakby uzupełniające 
spojrzenie na modelowanie stylistyki architektury histo-
ryzującej. O ile kościół św. Józefa posiada w zasadzie 
kompozycję w pełni neogotycką, to w drugim obiek-
cie odczuwa się wrażenie dominacji form romańskich. 
Można przyjąć, że obydwie świątynie stanowią rodzaj 
całości stylistycznej – obrazując inspiracje architekturą 
sakralną średniowiecza – gotycką i romańską.

Jednym z ciekawszych elementów kościoła oo.  
Redemptorystów, stanowiącym wyważone połączenie 
stylu romańskiego i gotyckiego jest główny portal wej-
ściowy (il. 3). Zawiera on rozwiązania będące niemal 
replikami elementów pochodzących z krakowskich śre-
dniowiecznych obiektów. Jednak w swej neostylowej 
formie uległy one znacznym przeobrażeniom. W celu 
przeprowadzenia analizy metody konstruowania nowej, 
dziewiętnastowiecznej struktury przestrzennej stworzo-
no precyzyjny model 3D tego elementu świątyni. 

Główny portal wejściowy umieszczony został w za-
chodniej fasadzie, na osi kościoła. Całość jest kom-
pozycją opartą na romańskiej zasadzie wysunięte-
go domku portalowego, przykrytego dwuspadowym 
daszkiem o kącie nachylenia 450. Składa się ze zge-
ometryzowanych elementów zestawionych w całość, 
w sposób zgodny z romańską zasadą addycyjności. 
Proporcje obrysu zewnętrznego z szerokim łukiem ar-
kady oraz zastosowane elementy form romańskich 
są wyraźnym nawiązaniem do częściowo zachowa-
nych reliktów kamiennego portalu z połowy XIII wieku 
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w północnej ścianie kościoła ss. Norbertanek. Archi-
tekt zapewne znał wyniki badań Władysława Łuszcz-
kiewicza, opublikowane ponad dziesięć lat wcześniej 
przed początkiem budowy podgórskiej świątyni i miał 
świadomość pierwotnego wyglądu portalu (il. 2). Za-
łożył jednak, że podniesiony w trakcie minionych  
stuleci poziom posadzki, przysłaniający dolną część 
średniowiecznego portalu, stanowi utrwalony fakt hi-
storyczny, który można transponować do nowej kre-
acji przestrzennej. Wskazuje na to obrys wewnętrz-
ny arkady wejścia do kościoła oo. Redemptorystów, 
złożony z bardzo nisko osadzonego łuku o znacz-
nym promieniu. Łuk został powiększony blisko dwu-
krotnie w stosunku do swego romańskiego pierwo-
wzoru. Wejście flankują z obydwu stron pojedyncze 
kolumny, które są geometrycznym przetworzeniem 
romańskich kolumienek z norbertańskiego kościo-
ła. Są one znacznie masywniejsze i niższe, głowi-
ce zostały nieproporcjonalnie obniżone, natomiast 
bazy mają prostą formę czworokątnego ostrosłupa 
przenikającego się z walcem kolumny. Istotnym ele- 
mentem, szczególnie wyraźnie wskazującym na nor-
bertański wzorzec, jest torus obiegający podstawę 
głowicy – kontur jego przekroju nie jest półokręgiem, 
ale składa się z dwóch łuków odcinkowych, tworzą-
cych wyraźne przełamanie – jak w romańskim por-
talu kościoła Norbertanek. Również sama głowica 
– wyobrażająca stylizowany kwiat lilii, jest formalnie  
zbliżona do romańskiego wzoru, choć w swej dzie-
więtnastowiecznej odmianie posiada o wiele masyw-
niejsze proporcje. Zewnętrzne narożniki domku por-
talowego wzmacniają pokaźne, prostokątne filary 
wsparte bazą, w górnej części dekorowane rytmem 
potrójnych wnęk – o charakterze zminiaturyzowanych 
okien romańskich ze skośnymi parapetami i półkoli-
stymi nadprożami.

Profilowanie podłucza głównej arkady wejściowej 
poprowadzono w zagłębieniu – z tego powodu w uję-
ciu ortogonalnym jest ono przysłonięte czołem archi-

wolty, tworząc efekt przybudowania, jak to ma miej-
sce w kościele Norbertanek, gdzie romański portal 
ukryty jest wewnątrz kruchty wejściowej w przyzie-
miu dostawionej wieży. W szczycie portalu architekt 
umieścił triadę okien o romańskich proporcjach, z któ-
rych środkowe jest podwójnie powiększone. Neoro-
mańskiej stylistyce towarzyszą na zasadzie uzupeł-
nień formy o charakterze gotyckim, jak: profilowania, 
laskowania i wsporniki.

Do wnętrza nawy prowadzi zdwojone wejście, za-
komponowane jak romańskie biforia wpisane w pół-
kole szerokiej archiwolty. Portale te mają już jednak 
obramienia  typu  gotyckiego, z charakterystycznym 
dla tego stylu profilowaniem i laskowaniem. Flankują-
ce obydwa portale filary załamują się na pewnej wy-
sokości w półokręgi, podobnie, jak w obrysie portalu 
kościoła św. Katarzyny (il. 1). Załamanie to pełni rolę 
wsporników dla dwóch odwróconych łuków nadpro-
żowych w formie oślego grzbietu. Powyżej, pozostałą  
płaszczyznę półkola podłucza archiwolty wypełnia ażur 
neogotyckich maswerków w formie trójliści i rytmu la-
skowań – na tle ceglanej ściany. Kontrastowa kamien-
no-ceglana kolorystyka portalu i przejrzyście zgeome-
tryzowane kształty wszystkich jego elementów, wpły-
wają na harmonijny i uporządkowany obraz całości.

Powyższy przykład, który w dużej mierze repre-
zentuje charakter twórczych działań dziewiętnasto-
wiecznych architektów działających w Krakowie, 
uwidacznia dążenie do uzyskania nowego ujęcia 
średniowiecznych form lub na tej bazie jeszcze in-
nej, awangardowej stylistyki. Proces ten jest wyraź-
nie widoczny podczas stosunkowo krótkiego, bo 
pięćdziesięcioletniego okresu trwania historyzmu. 
Obiekty sakralne z tych czasów mają swoją specy-
ficzną chronologię, począwszy od pierwszych prób 
wykreowania stylu neoromańskiego i neogotyckie-
go, które następnie skierowały się w stronę moder-
nizmu. Każda projektowana wówczas świątynia jest 
swoistym, samodzielnym przykładem urzeczywist-
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nienia nowatorskiej wówczas koncepcji architektu-
ry historyzującej.

Zasady kształtowania architektury krakowskich 
świątyń przez dziewiętnastowiecznych projektantów 
uwidocznione w ich dziełach są wyrazem równoważ-
nego traktowania pojęcia trwania i przemijania. Ana-
liza tworzonych wtedy form wykazuje, że „trwałość” 

w architekturze jest czytelnym urzeczywistnieniem 
związków z dawnym dziedzictwem kulturowym. Na-
tomiast ciągła potrzeba pogłębiania tradycji prowa-
dzi do koniecznego rozwoju przestrzeni, stosowania 
przetworzeń i nowych uzupełnień, co tym samym 
wpływa na „przemijalność” architektury, nieprzerwa-
ne tworzenie jej nowego oblicza.
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WSPÓŁCZESNA SZTUKA – NOWE ŻYCIE PRZEMIJAJĄCEJ  
ARCHITEKTURY

CONTEMPORARY  ART  –  NEW  LIFE  OF  PASSING  ARCHITECTURE

Liczne już obecnie adaptacje dawnych obiektów poprzemysłowych i komunalnych dowodzą, że najczęściej 
ta „przemijająca architektura” zostaje wykorzystywana dla potrzeb sztuki współczesnej, różnych działań  
artystycznych i multimedialnych. Współczesna sztuka stwarza możliwości ochrony tych obiektów, przywró-
cenia im rangi, jednocześnie postindustrialne przestrzenie tworzą specyficzny kontekst dla sztuki, stanowią 
wyzwanie dla artystów, kuratorów, reżyserów. Jak współczesna sztuka tchnęła nowe życie w opuszczone 
budynki, pokazano na wybranych przykładach. 

słowa kluczowe: projektowanie architektoniczne, budynki użyteczności publicznej,  
adaptacje architektury poprzemysłowej dla potrzeb sztuki współczesnej 

 Many adaptations of old industrial and municipal buildings prove, that currently this “passing architectu-
re” is most often used for the contemporary art: exhibitions, performenses, multimedia presentations. Used 
of this buildings by art activites creats the possibility of their preservation and restoration, at the same time 
postindustrial spaces give art a specific context and challenge for the artists, curators, directors. How the 
contemporary art breathed new life into abandoned buildings are shown on selected examples. 

Keywords: architectural design, public buildings, adaptations of post-industrial architecture  
for the contemporary art needs

To zaczęło się w niektórych krajach w latach 60–70. 
ubiegłego wieku (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Hisz-
pania, Francja, Belgia, Stany Zjednoczone). W Polsce 
zaczęto o tym myśleć, mówić i z trudem wprowadzać 
w życie (głównie z powodu braku środków finanso- 
wych i podstaw prawnych) od lat 90. Co takiego? 
Ochrona poprzemysłowej spuścizny, często zabytko-

wej – fabryk, magazynów, składów, ale też budowli 
komunalnych: nieczynnych już dworców kolejowych,  
zajezdni, pierwszych gazowni, elektrowni – i wykorzy-
stanie tych budynków lub całych zespołów na inne, 
współczesne cele, najczęściej związane ze sztuką, ale 
także na usługi, biura, mieszkania (lofty). Przykładów ta-
kich różnych adaptacji można przytoczyć bardzo dużo.
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Analizując przykłady adaptacji dawnych obiektów 
przemysłowych i budowli komunalnych [1], oglądając 
je „na żywo” i w architektonicznych wydawnictwach, 
można stwierdzić, że najwięcej tego rodzaju starych 
obiektów, opuszczonych, zaniedbanych, wykorzystuje 
się dla potrzeb współczesnej sztuki, w szerokim tego 
słowa znaczeniu – eksperymentalnych teatrów, mu-
zyki, tańca, a przede wszystkim sztuk plastycznych, 
fotografii, art video, działań multimedialnych. Obec-
nie różne dziedziny sztuki w najróżniejszy sposób łą-
czą się i przenikają.

Współczesna sztuka jest wielką szansą dla archi-
tektury, która przeminęła, dla starych obiektów po-
przemysłowych i komunalnych. Stwarza możliwości 
ich ochrony, zaistnienia znowu w mieście i regionie, 
przywrócenia im rangi. Jednocześnie, budynki te, 
ze ścianami ceglanymi, betonowymi, czy z odpa-
dającym tynkiem, często z pięknymi, historyzujący-
mi detalami, z otwartymi, przestrzennymi wnętrzami, 
rytmem słupów (niekiedy jeszcze żeliwnych) i wię-
zarów dachowych tworzą specyficzny kontekst dla 
sztuki, będący niejako antytezą neutralnego „white 
cube” czy tradycyjnej sali teatralnej. Inspirują, sta-
nowią wyzwanie dla artystów, kuratorów, kreatorów 
sztuki, reżyserów.

Można wyróżnić cztery zasadnicze sposoby wy-
korzystywania postindustrialnych przestrzeni dla po-
trzeb sztuki współczesnej: 

1. Organizowanie wystaw, różnych działań arty-
stycznych, happeningów, spektakli teatralnych, kon-
certów itp. w obiektach zdewastowanych, nie odno-
wionych, (nie zagrażających jednak bezpieczeństwu), 
w których właśnie to zdewastowanie tworzy specyficz-
ną, unikalną scenerię i inspirację dla artystów, daje 
swobodę działania. 

2. Adaptacja i przebudowa obiektu (zespołu obiek-
tów) w ramach istniejących gabarytów i bryły, w celu 
stworzenia miejsca odpowiadającego współczesnym 
wymaganiom sztuki, artystów i widzów.

3. Adaptacja budynku (zespołu budynków) dla po-
trzeb współczesnej sztuki połączona z powiększeniem 
istniejącej kubatury (np. nadbudowa piętra, dobudo-
wa nowej części, nowego skrzydła itp.).

4. Rewitalizacja zespołu zabudowań polegająca 
na pozostawieniu budynków stanowiących wartość 
historyczną, architektoniczną i ich adaptacji oraz na 
wyburzeniu późniejszych naleciałości, budynków 
w złym stanie technicznym i uzupełnieniu zespołu 
o nowe obiekty, wkomponowane w zastany układ 
przestrzenny.

Oto wybrane przykłady, ilustrujące metody dzia-
łań opisane w p. 2 i w p.4. 

Ograniczone ramy tego artykułu nie pozwalają na 
przytoczenie większej ilości przykładów. 

 
Punta della Dogana, Wenecja

Współczesna sztuka tchnęła nowe życie w wieko-
we mury Punta della Dogana w Wenecji, dawnej mor-
skiej izby celnej (Dogana da Mar), służącej też jako 
skład soli. Budowlę tę, usytuowaną na cyplu wrzyna-
jącym się w morze u zbiegu Canal Grande i Canale 
della Giudecca, prawie naprzeciwko placu Św. Mar-
ka, wzniósł w latach 1677–1682 Giuseppe Benoni. Tu 
niegdyś był jeden z najważniejszych portów Europy, 
tu wyładowywano ze statków towary niemal z całe-
go świata i je clono. Na przestrzeni stuleci budowla 
uległa pewnym transformacjom, dokonanym zwłasz-
cza przez Austriaków w 1. poł. XIX w. 

W 2006 roku władze Wenecji ogłosiły konkurs na 
rewitalizację opuszczonej, zaniedbanej izby celnej, 
z przeznaczeniem jej dla sztuki współczesnej. W wy-
niku konkursu projekt zlecono japońskiemu architek-
towi Tadao Ando, współdziałającemu z mecenasem 
sztuki, François Pinault [2]. Po dwóch latach reno-
wacji otwarto 6.06.2009 centrum sztuki współczesnej 
Punta della Dogana, współdziałające z Palazzo Grassi.

Budowla podlega ścisłej ochronie konserwator-
skiej, dlatego zewnętrzna ingerencja Ando ograniczyła 
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się do renowacji fundamentów, zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego, oczyszczenia ścian zewnętrznych, 
zainstalowania na dachu świetlików, umożliwiających 
doświetlenie wnętrz światłem dziennym. Wymieniono 
okna i przesłonięto je eleganckimi, stalowymi, kutymi 
kratami, nawiązującymi swą „plecionką” do wenec-
kiej architektury barokowej.

Wewnątrz dołożono wszelkich starań, aby przy-
wrócić oryginalny wygląd budynku, usunięto nalecia-
łości i późniejsze podziały na pomieszczenia. Uzupeł-
niono ubytki w ceglanych ścianach starymi cegłami, 
uratowanymi z rozebranych przegród, oczyszczono 
ściany, ale pozostawiono osady soli, tworzące inte-
resującą fakturę i przypominające historię budynku. 
Odnowiono 130 potężnych drewnianych dźwigarów 
konstrukcji dachu.

Nowymi elementami wprowadzonymi przez Ando 
są kontrastujące z ceglanymi, przegrody pionowe 
z architektonicznego, polerowanego betonu, z po-
zostawionymi otworami po szalunkach. Tworzą one 
w centralnej części budowli kubus – „serce” prze-
strzeni ekspozycyjnej. Rękę Ando widać też w ele-
ganckich betonowych biegach schodów ze szklany-
mi balustradami, stalowych obramieniach otworów 
drzwiowych [3]. 

Zabytkowa tkanka budowli w połączeniu z jedno-
litymi betonowymi podłogami i nowymi betonowymi 
ścianami tworzą znakomite tło dla dzieł sztuki współ-
czesnej, są wyzwaniem dla artystów i kuratorów. 

Minami Dera, Wyspa Naoshima, Japonia
Tadao Ando pracuje także dla jednego z najwięk-

szych kolekcjonerów sztuki współczesnej w Japonii, 
Soichiro Fukutake, który w wiosce Motomura na wy-
spie Naoshima, położonej na Wewnętrznym Morzu 
Japońskim, rozpoczął w 1998 roku ciekawe przedsię-
wzięcie. W celu zachowania dawnego budownictwa 
tradycyjnego skupuje porzucone już budynki i ada-
ptuje je na małe muzea sztuki. Jednym z nich jest Mi-

nami – Dera, przebudowany przez Ando dla prac Ja-
mesa Turrela. Ten amerykański artysta tworzy instala-
cje wykorzystujące różne możliwości oddziaływania 
na widza światłem naturalnym, jak i sztucznym. Ando 
pozbawił budynek okien, z ciemnej przestrzeni wyła-
nia się praca Turrela Backside of the Moon (Ciemna 
strona Księżyca) [4].

MOCAK, Kraków
W otwartym dla publiczności w 2011 roku Muzeum 

Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie zestawio-
no stare z nowym. Muzeum powstało w opuszczonej 
przez przemysł dzielnicy Zabłocie, na terenie dawnej 
fabryki Schindlera. To, co udało się uratować z zabu-
dowy historycznej, przystosowano do nowych funkcji, 
a obok wpasowano w działkę nowy obiekt, przezna-
czony przede wszystkim na ekspozycje. Kształt prze-
mysłowych dachów szedowych istniejących budynków 
fabryki został przyjęty jako charakterystyczny element 
wizualny całości, w nowej architekturze, a nawet w logo 
muzeum. Podkreślono w ten sposób ciągłość pomię-
dzy tym, co istniało tu wcześniej a nowoczesnością. 

Głównym projektantem całej inwestycji jest włoski 
architekt Claudio Nardi, który wraz z Leonardo Maria 
Proli wygrał w 2007 roku międzynarodowy konkurs 
na projekt tego muzeum. MOCAK dysponuje zaled-
wie 9,5 tys. m kw. powierzchni (trzy razy mniej niż 
ma liczyć projektowane Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie) ale jest to obecnie najnowocześniejsza 
w Polsce przestrzeń, przystosowana do wystawiania 
sztuki współczesnej w najróżniejszych jej postaciach. 

Z dawnej fabryki pozostało tylko kilka zniszczonych 
parterowych budynków krytych szedowym dachem 
i fragment wysokiej ściany dawnej fabryki Schindlera. 
Stare zabudowania zaadaptowano na bibliotekę, po-
koje gościnne i pracownie dla artystów. Poprzedza je 
podcień – przestrzeń wystawiennicza na wolnym po-
wietrzu, miejsce akcji artystycznych. Oryginalną ścia-
nę, jedyny relikt, jaki zachował się na terenie, gdzie 
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wzniesiono nowy budynek, wbudowano w nową część 
muzeum. Można ją zobaczyć od środka lub z zewnątrz 
przez przeszkloną elewację frontową.

Nowy obiekt przewidziany jest na ekspozycje. Na 
parterze znajduje się hol wejściowy, księgarnia, bar 
kawowy. Z holu wchodzi się do przestrzeni ekspozycji 
czasowych oraz do sali wielofunkcyjnej. Kondygna-
cja podziemna mieści dalsze sale wystawowe, a tak-
że pracownie konserwatorskie, magazyny. Na 1. pię-
trze, które wznosi się tylko nad niewielką częścią par-
teru, usytuowano pomieszczenia biurowe. 

Architektura budynku odzwierciedla jego funkcję. 
Powłokę zewnętrzną tworzą duże przeszklenia lub 
ściany pełne z betonu, wykończone z zewnątrz pły-
tami z fibrobetonu w kolorze ciemnego grafitu. Da-
chy szedowe o przemysłowej formie, nawiązującej do 
dachów dawnej fabryki, posiadają konstrukcję stalo-

wą i duże szklane świetliki. Większość wnętrz wysta-
wowych oświetlana jest jedynie światłem sztucznym. 
Ale są też sale, w których otwarcia widokowe pozwa-
lają na interakcje przestrzenne wnętrz z otoczeniem. 
W jednej z sal zastosowano szklany strop, doświe-
tlający kondygnację podziemną. 

Sale przeznaczone na ekspozycję cechuje suro-
wość jasnego betonu. Betonowe słupy, ściany, pod-
łogi, stropy, szare i neutralne, wydają się wręcz ide-
alne dla ekspozycji współczesnej sztuki. Beton jest 
materiałem, który nie wpływa na percepcję wystawia-
nych dzieł, stanowi jednolite, niezobowiązujące tło [5].

W Krakowie współczesna sztuka przywróciła ży-
cie przestrzeni postindustrialnej, zapomnianej i zde-
wastowanej, leżącej „o rzut beretem” od centrum  
miasta i tak chętnie odwiedzanego przez Krakowian 
i turystów Kazimierza. 

PRZYPISY

[1] Autorka zajmuje się tą tematyką od 1992 roku w ramach 
własnego rządowego projektu badawczego „Wybrane pro-
blemy związane z adaptacją architektury przemysłowej na 
cele kulturalne”.
[2] Wcześniej Ando dla Pinault’a dokonał udanej ada-
ptacji Palazzo Grassi w Wenecji (2006) na salon wystaw 
czasowych i miejsce ekspozycji części rodzinnej kolekcji 
dzieł sztuki współczesnej (m.in. polskich artystów W. Sa-

snala i P. Uklańskiego). 
[3] Własna wizja lokalna; materiały prasowe z Centrum Sztu-
ki Współczesnej Punta della Dogana; B. Haduch, M. Ha-
duch, Rewitalizacja Punta della Dogana, Architektura i Biz-
nes 2/2011, s. 40.
[4] M. Furuyama, Ando, s. 84, Taschen/TMC Art, 2008.
[5] E. Dworzak-Żak, Betonowe szaty współczesnej sztuki, 
Budownictwo, Technologie, Architektura 1/2011, s. 28.
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ROZWÓJ I ZANIK STYLU

EMERGENCE  AND  DECADENCY  OF  STYLE

Dla percepcji architektury forma ma znaczenie dominujące. Pokrewieństwo formalne tworzy styl. Za formą 
często kryją się decyzje z obszaru funkcji, konstrukcji…, ściśle związane z poziomem rozwoju cywilizacyj-
nego. Forma to nie jedynie ukształtowanie przestrzenne, które zresztą jest nie tylko wynikiem wyobraźni. 
Stąd osadzenie stylu w czasie; ich chronologiczne następstwa. A w obrębie szczególnego stylu – formowa-
nie się, wiek dojrzały i zanik. 

Słowa kluczowe: styl architektoniczny a epoka, mechanizm przemian stylu, ingerencje polityki

Perception of architecture is dependent on the form. Formal affinity molds the style. But frequently, behind the 
style stand decisions concerning function, construction…, closely bound to level of civilization. The form is more 
than architectural space; which, besides, is not only the effect of imagination. Hence, the settlement of the sty-
le in time, their chronological succession. And within the respective style – its formation, maturity and decay.

Keywords: architectural style and epoch, change of the style mechanism, politics interference

Wprowadzenie
Dla percepcji architektury forma ma znaczenie 

dominujące. (Jeśli nie decydujące.) Pokrewieństwo  
formalne tworzy styl. Można go rozumieć szeroko, od-
najdując wspólnotę cech w obiektach różnych pro-
jektantów. Można odnosić do pojedynczego twór-
cy – wtedy mówimy o stylu indywidualnym.

Za formą często kryją się decyzje pozaestetycz-
ne – z obszaru funkcji, konstrukcji, innych branż…; 
ściśle związane z poziomem rozwoju cywilizacyjne-
go, znajdującym odbicie w materialnym i duchowym 
dorobku. Forma to nie jedynie ukształtowanie prze-
strzenne. które zresztą jest nie tylko wynikiem wy-
obraźni. Twórcę ograniczają w tym względzie moż-

liwości techniczne i realizacyjne – te ostatnie należy 
rozumieć łącznie z kosztami budowy. Ograniczają 
lokalne przepisy, stojące na straży ciągłości kulturo-
wej. Warunkuje bezpośredni kontekst przestrzenny. 

Zależność stylu od rozwoju cywilizacyjnego skut-
kuje jego osadzeniem w czasie, co w konsekwencji 
powoduje ich chronologiczne następstwa. A w obrę-
bie szczególnego stylu – formowanie się, wiek doj-
rzały i zanik. (Przed globalizacją dotyczyło to obsza-
ru tej samej strefy cywilizacyjnej.)

Zastrzeżenia 
Wypowiedź (łącznie z powyższymi uwagami) ma 

charakter subiektywny. Poczynione generalizacje są 
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wynikiem rozległej perspektywy czasowej i ocen pre-
ferujących współczesny (i osobisty) punkt widzenia. 
Takie uogólnienia okazały się niezbędne (i nieunik-
nione) w sytuacji krótkiego tekstu. To samo jest po-
wodem przykładowego (niekompletnego) wskazania 
na pewne szczegółowe zagadnienia – uzasadniają-
ce stawiane tezy.

Zoom 1 – styl a epoka
Impuls będący powodem zaczątków nowego sty-

lu bywa różny. Osadzony jest w przemianach pro-
wadzących do wykrystalizowania się paradygmatu  
kolejnej epoki. Religijność średniowiecza zdomino-
wanego scholastyką, etosem rycerskim… zaowoco-
wała romańskimi i gotyckimi zamkami, architekturą 
sakralną. Strzeliste gotyckie katedry zdumiewają po-
ziomem rozwiązań konstrukcyjnych. Renesans – zo-
gniskowany na człowieku – powrócił w architekturze 
do wzorców antycznych. Które to poddawane mo-
dyfikacjom, zgodnie do oczekiwań następujących 
po sobie epok, obowiązywały po wiek dziewiętna-
sty. Manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm. Także ro-
mantyzm ze swoim sentymentalnym stosunkiem do 
przeszłości. Aczkolwiek sięgając wstecz po wzorce 
– neorenesans, neobarok…, nie zapomniano o go-
tyku. Przełom dziewiętnastego i dwudziestego wie-
ku to okres poszukiwań nowego stylu – poszukiwań 
pobudzonych rozwojem wiedzy, uprzemysłowieniem, 
racjonalizmem… 

Dopiero jednak dwudziestowieczny modernizm 
skutecznie odciął się od estetyki antycznego porząd-
ku (odrzucił także neostyle, eklektyzm oraz bogactwo 
ornamentacji secesji). Ale nie zrezygnował z normaty-
wizmu – formułował własne reguły. W skali architekto-
nicznej to – pięć zasad nowej architektury Le Corbu-
siera, czy „surowa kubiczna prostota” [1] Bauhausu. 
W skali urbanistycznej – Karta Ateńska, która mocno 
odcisnęła się w obrazie miasta. Równocześnie moder-
nizm, wymiennie nazywany funkcjonalizmem, był dla 

architektury lekcją pokory. Skupił się na codziennych 
potrzebach człowieka, tych które nie sięgają pozio-
mu prestiżu. Choć do końca z tych ostatnich nie zre-
zygnował. W jego punkcie zainteresowania znalazły 
się obiekty cywilne: teatr, dom kultury… A zwłaszcza 
sięgający chmur biurowiec, ukształtowany na prze-
łomie wieków w środowisku szkoły chicagowskiej.

To, co przyszło do architektury po modernizmie 
jest otwarte, wyzbyte narzucanych ograniczeń. Takie 
środowisko stwarza obserwowana globalizacja, pod-
sycana informatyzacją, komunikacją mobilną… „Glo-
balna wioska” znosi granice – dostępność informa-
cji nabiera powszechnego charakteru, przestaje być 
dobrem dla wybranych. Mocne pracownie architek-
toniczne realizują swoje projekty z powodzeniem 
w różnych geopolitycznie miejscach. Utożsamiany 
z postmodernizmem teoretyk Charles Jancks ogra-
nicza się w swoich tekstach do opisu zjawisk archi-
tektonicznych – nie formułuje nakazów i zakazów. To 
wszystko stwarza otoczenie korzystne dla osobistego 
rozwoju. Odwoływanie się do prac teoretyków, prefe- 
rencje odnośnie formy… – pozostają w gestii poszu-
kującego własnej drogi. Punkt ciężkości przesuwa 
się z grupy twórców/pracowni utożsamianych z kie-
runkiem (dekonstrukcja, high-tech, minimalizm…) na 
dopracowanie się stylu poszczególnego twórcy/pra-
cowni (Gehry, Foster, Ando…) – ich architektura jest 
rozpoznawalna. Aczkolwiek chętnie cytowani są jako 
reprezentanci kierunków. 

Współczesny postmodernistyczny pluralizm nie 
jest epoką zamkniętą. Czy tak go postrzegamy – 
jako różnorodny, wielowątkowy, przeciwstawny for- 
malnie… – bo brak nam dystansu czasowego by 
zobaczyć wyraziście to co łączy odmienne kierunki 
i style indywidualne? Czy kolejnym krokiem będzie 
jeszcze częstsze (obserwowane już dzisiaj) przesu-
nięcie akcentu z upodobań twórcy/pracowni na kon-
kretną architektoniczną interwencję – poszukiwa-
nie odpowiedzi, także w zakresie formy, na sytuację 
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podyktowaną szeroko rozumianym kontekstem, nie 
tylko przestrzennym czy lokalizacyjnym? Czy zrodzi 
się nowa estetyka „wymuszona” ekologiczną, zrów-
noważona potrzebą zglobalizowanej epoki?

Odpowiedź wiarygodna będzie dostępna w nie-
zbyt odległej, wydaje się, perspektywie. Niezbyt od-
ległej, jeśli nie osłabnie tempo zmian i determinacja 
polityków w przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicz-
nym. Chociaż, odwołując się do intuicji, można zary-
zykować odpowiedź pozytywną – przyszłości pozo-
stawmy ukształtowanie szczegółów. 

Zoom 2 – mechanizm przemian
Styl krystalizuje się. Ukształtowany – urzeczywist-

nia w realizacjach, spełniając oczekiwania epoki, któ-
ra go wygenerowała. Osiąga formę schyłkową.

Im większy mają w nim udział czynniki pozaeste-
tyczne, z tym większą dozą pewności możemy ocze-
kiwać, że styl będzie zmieniać swoją postać, gdy po-
jawią się bardziej postępowe, wydajniejsze, tańsze… 
metody, rozwiązania, urządzenia… umożliwiające re-
alizację obiektów, zaspokajające potrzeby inwesto-
rów. Odpowiadające w sposób bardziej adekwatny 
na istniejące, czy wyłaniające się wyzwania. 

Decyzje stricte estetyczne mogą mieć inną inercję. 
Są bardziej arbitralne. Mogą zostać podjęte niespo-
dziewanie. I niekoniecznie, choć jest tak często, jako 
wyraz przesytu estetyką poprzednią. W tym ostatnim 
przypadku – stanowiąc wyraz kompensacji. Tak jak 
powidokową zieleń zobaczymy po uporczywym ob-
serwowaniu czerwieni.

Nowe formy stylistyczne upowszechniają się z róż-
nym skutkiem i różnymi drogami – napotykając cza-
sem na opór (jak renesans w Anglii) i nabywając  
narodowego charakteru. Gotyk do Polski przywędro-
wał z zakonem cystersów (także franciszkanów i do-
minikanów). Strzecha Parlerów budowała nie tylko 
w Niemczech, ale i Czechach. Możnowładcy, rody 
królewskie sprowadzały awangardowych architektów 

dla realizacji swoich siedzib (renesansowa rozbudo-
wa i przebudowa zamku królewskiego na Wawelu). 
Znacząca rola przypada szkolnictwu architektoniczne-
mu. Nie sposób nie wspomnieć tu Bauhausu z jego 
twórczym udziałem w kształtowaniu modernizmu.

Przekształcenia dokonywały się drogą odrzucenia, 
bądź ewolucji. Bywały programowe – podbudowane 
teoretycznie. Powtarzające się zmiany były nieunik-
nione; wynikały z rozwoju. Nie było wyboru – skaza-
ni byliśmy na akceptację, a przynajmniej tolerancję 
nowego. Posłużenie się tu czasem przeszłym nie jest 
przypadkiem; dzisiejsza perspektywa jest nieco sub-
telniejsza. Dopuszcza równoległość estetyk i kultywo-
wanie wzorców historycznych, regionalnych, miejsco-
wych – jest powszechne. 

Renesans powstał w opozycji do poprzedzają-
cego go gotyku. Co więcej nazwa stylu, utworzona 
w Italii czasów renesansu, miała wydźwięk pejoratyw-
ny; dopiero romantyzm docenił wybitny udział goty-
ku w rozwoju architektury [2]. Style porenesansowe, 
nie rezygnując z antycznego porządku, odkształcały 
jego estetykę. Wiek dziewiętnasty; z równoległością 
neostylów, eklektyzmem, poszukiwaniem nowego sty-
lu; przełamał paradygmat stylistycznego następstwa 
czasowego. Powrót do takiego obyczaju po moder-
nizmie wydaje się słuszny i logiczny. 

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mo-
dernizm powstał poprzez odrzucenie wszystkiego, co 
było poprzednio. A jednak nie można pominąć zna-
czenia dla jego rozwoju poprzedzających go budowli 
inżynierskich, z ich racjonalnością. Jest jeszcze jedno 
(co najmniej) źródło inspiracji. Zestaw form moderni-
zmu Le Corbusier’a wykazuje bliskie podobieństwa 
z tradycyjną architekturą krajów Maghrebu [3]. Archi-
tekturą ukształtowaną w drodze dostosowywania się 
do warunków klimatycznych tego regionu, (miejsco-
wego stylu życia), dostępności materiałów budow-
lanych – i architekturą ograniczającą się do potrzeb 
funkcjonalnych. Oraz złożoną symboliką, ale wyzbytą 
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ambicji prestiżowych. Kraje po drugiej stronie Morza 
Śródziemnego są niezbyt odległe geograficznie i kli-
matycznie. Istniały też wzajemne (historycznie) wpły-
wy kulturowe. 

Inspiracja okazała się trafna. Wprowadziła rady-
kalne zmiany w języku architektonicznym Europy, 
uwspółcześniła go, zracjonalizowała.

Styl indywidualny, jeśli jest związany wyłącznie 
z twórcą, pozostaje wpisany w jego biografię. Chy-
ba, że twórca wychowa sobie następców. Tak jest  
zazwyczaj w przypadku znaczących pracowni pro-
jektowych. Kontynuacja, zresztą, zwiększa szanse 
na kolejne zlecenia.

 
Zoom 3 – ingerencja polityki

Styl do życia powołuje epoka i jej zanik jest rów-
noznaczny z dezaktualizacją wartości odzwierciedla-
jącego ją stylu. Równocześnie dostosowywanie się 
i dezaktualizacja są, niejako, procesem naturalnym, 
wywodzącym się z obszaru środowiska zawodowe-
go. Jeśli uznamy to za regułę, to niewątpliwie istnie-
ją pewne od niej odstępstwa. 

Na niektóre już wskazano wyżej – współczesne 
kontynuowanie ukształtowanych historycznie ar-
chetypów. Są one pochodną, z zasady, lokalnego 
prawodawstwa (plan zagospodarowania przestrzen- 
nego, studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego) pozostającego w gestii 
władz samorządowych. Ale też przyznać trzeba po-
wstającego przy udziale środowiska zawodowego. 

Podobnie, choć na innym szczeblu administracyj-
nym, wprowadzana jest idea budownictwa energoosz-
czędnego, nie pozostająca bez wpływu na formę. Zo-
bowiązują do niej ustawy parlamentarne. I podobnie, 
jak w przypadku tradycyjnej architektury lokalnej, i tutaj 
nie można pomijać wkładu środowisk zawodowych. Nie 
są one przecież pozbawione wrażliwości ekologicznej.

Podane przykłady trudno klasyfikować jako de-
cyzje polityczne, normalizujące twórczość architek-

toniczna (i urbanistyczną) z zewnątrz. A takie przy-
padki również zaistniały. Początki baroku wiążą się 
z soborem trydenckim, powołanym w celu znalezie-
nia środków zaradczych przeciwko reformacji. Wy-
szukane, dynamiczne, pełne przepychu i ornamen-
tów formy miały – zdaniem jezuitów – utrwalać wier-
nych w wierze katolickiej [4]. Za wzorzec, zalecany 
do powielania, wskazano rzymski kościół Il Gesù.

Socrealizm – socjalistyczny w treści, narodo-
wy w formie – powołała do życia władza radziecka 
w Moskwie i narzuciła w zależnych krajach, okre-
ślanych dzisiaj mianem krajów realnego socjalizmu. 
(Ideolodzy tej doktryny odwoływali się do pism Sta-
lina, pierwsze datowane na rok 1926) [5]. Socre-
alizm wykazuje formalne pokrewieństwa z architek-
turą hitlerowskich Niemiec. Co ciekawe, te poglą-
dy – mimo nie najlepszych skojarzeń, znajdowały 
naśladowców (Ricardo Bofill, Rob Krier…). Ceniono 
je za ich powrót do archetypu historycznie ukształ-
towanego miasta, z publicznymi przestrzeniami  
ulicy i placu. Dodatkowym usprawiedliwieniem wy-
daje się być przesyt modernistycznym (zdezurbani-
zowanym) osiedlem. 

Obecna ingerencja polityków w projektowanie  
architektoniczne (i urbanistyczne) ma odrębny cha-
rakter. Inne są jej powody. Barok był narzędziem 
propagandy Kościoła. Socrealizm, inne monu- 
mentalne założenia budowane/projektowane przez 
władze totalitarne miały pokazywać i utrwalać jej wiel-
kość – nawet, jeśli formułowano odmienne uzasad-
nienia. W społeczeństwach demokratycznych władze 
zabezpieczają interes publiczny (utożsamiany z więk-
szością obywateli). Jest nim między innymi prawo do 
życia w znajomym środowisku przestrzennym. Jest 
też bezpieczeństwo ekologiczne. Jego zapewnienie 
wymaga mobilizacji w skali społeczeństw. W sytuacji 
Europy, opanowanie wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii i energooszczędność, ma także pod-
łoże bezpieczeństwa energetycznego. Naszą racja 
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stanu jest uniezależnianie się od energii surowcowej 
(pierwotnej) z zewnątrz.

Formą pośredniej ingerencji w projektowanie jest 
mecenat miejski. U jego źródeł leży potrzeba archi-
tektonicznej ikony. Budowle, które pozostawiła histo-
ria, już nie wystarczają. Ponadto nie wszystkie znala-
zły powszechne uznanie – które to predestynuje do 
takiej rangi. Władze miejskie organizują konkursy ar-
chitektoniczne, zlecają realizacje znanym twórcom/
pracowniom. Obiekty-ikony są nieobojętne dla tury-
stycznej (i nie tylko turystycznej) atrakcyjności – z ko-
rzyścią dla budżetu i miasta, i mieszkańców. Mają 
swój udział w stymulowaniu rozwoju. Takie działania 
ze strony władz miejskich cieszą się, ze zrozumiałych 
względów, pełną aprobatą środowiska zawodowego. 

Refleksja końcowa 
Postawienie stylu w centrum zainteresowania, 

a dokładniej jego rozwoju i zaniku – w sposób nie-
unikniony wysuwa na plan pierwszy to co poszcze-
gólne style odróżnia. Dotyczy to zwłaszcza sąsia- 
dujących ze sobą zjawisk. Skutkuje uwypukleniem 
odrębności, podkreśleniem cech charakterystycznych 
konstytuujących konkretny styl. Układa zjawiska war-
stwowo, jedno nad drugim. Ale i równolegle – doty-

czy to zwłaszcza czasów obecnych. W kontekście hi-
storycznym możemy mówić o sąsiadującym wystę-
powaniu stylów indywidualnych.

Analiza zjawisk stylistycznych prowadzi też do in-
nej refleksji. Pewne pierwiastki powracają; czy też 
rozpatrując je chronologicznie – występują w od-
miennych (skądinąd) stylach. Nie wszystko prze-
mija. I tak „klasyczność” renesansu, palladianizmu, 
dziewiętnastowiecznego klasycyzmu można, uogól-
niając „klasyczność” do powściągliwości formy  
dostrzegać we współczesnym minimalizmie. Dekon-
strukcję, w wielu jej realizacjach, cechuje „baroko-
wość” formy. Do wartości gotyku mogą odwoływać 
się zwolennicy high-tech’u – i jeden i drugi styl łą-
czy „strukturalność” formy.

Zauważalne jest to zwłaszcza wtedy, gdy uwa-
ga skupiona jest na wartościach estetycznych. War-
tościach estetycznych rozpatrywanych abstrakcyj-
nie – sprowadzanych do poziomu idei, wyodrębnia-
niu ich istoty. Wymaga to wysiłku rozcięcia zjawisk 
stylistycznych w poprzek. Sięgnięcia w głąb – z po-
minięciem (zawieszeniem) okoliczności i cech odpo-
wiedzialnych za odmienności kształtujące szczegól-
ny styl. To już temat na osobny esej, zogniskowany 
na tym, co pozostaje.

PRZYPISY

[1] N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia Archi-
tektury, Warszawa 1992, s. 44.
[2] W. Kopaliński, Słownik Mitów Tradycji Kultury, PIW 1987, 
s. 327.

[3] T. Kelm, Architektura sakralna Sahary, Warszawa 2000.
[4] W. Kopaliński, Słownik…, s. 79.
[5] E. Goldzamt, Architektura Zespołów Śródmiejskich i Pro-
blemy Dziedzictwa, Warszawa 1956, s. 81–92 i inne.



Marcin Galas*

ŚWIADECTWO WEISSENHOFSIEDLUNG

WEISSENHOFSIEDLUNG  TESTIMONY

* Galas Marcin, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.

Weißenhofsiedlung zalicza się dziś do zabytków nowoczesnej architektury mieszkaniowej zrealizowanej 
w Europie. To wzorcowe modernistyczne osiedle stworzone jako pomysł modelu przyszłego mieszkania, 
powstało w Stuttgart’dzie. Patronat nad przedsięwzięciem objął Miesa van der Rohe. Do udziału w projekcie  
tworzenia mieszkań przyszłości przystąpiło 16 architektów z 5 krajów Europy. Dla potrzeb wystawy powsta-
ły budynki, które pomimo przemijającego czasu trwają i są wyrazem poszukiwań architektów – przełomu 
w myśleniu o architekturze mieszkaniowej. 

Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, blok, Ludwig Mies Van Der Rohe,  
Weißenhofsiedlung Stuttgart, Niemcy.

Today Weißenhofsiedlung is treated like a monument of modern housing built in Europe. This exemplary mo-
dernist housing estate created in Stuttgart was built as a realization of an idea to create a future housing mo-
del. Mies van der Rohe gave his patronage to the project. Sixteen architects from five European countries 
took part in the project of creation such future housing. The buildings created for the exhibition despite time 
passing are still the expression of architects’ research and reflect the breakthrough in thinking about housing.

Keywords: residential architecture, block, Ludwig Mies Van Der Rohe, Weißenhofsiedlung Stuttgart, Germany.

Jak możemy przeczytać w tezach tegorocznej 
konferencji: Wydaje się, że trwanie i „przemijanie” ar-
chitektury odbywa się w teraźniejszości, a rzecz, która 
przeminęła wtedy znajduje swe miejsce w przeszło-
ści. Bywa także, że zapomniana architektura powra-
ca do teraźniejszości [1].

Weißenhofsiedlung – jeden z zabytków moderni-
stycznej architektury mieszkaniowej został zrealizo-
wany w 1927 r. na północnowschodnim stoku Killes-
bergu. Jego powstanie wiąże się z konkursem, jaki 

miasto Stuttgart rozpisało na ten zróżnicowany wy-
sokościowo teren. O przeprowadzenie wystawy oraz 
kierownictwo artystyczne poproszono Miesa Van der 
Rohe, który zaprosił do udziału w niej znanych ar-
chitektów europejskiej awangardy. Każdy z uczest-
ników przedstawiał zupełnie świeże i nowoczesne  
podejście do tematu, co oznaczało, że Weissenhof 
demonstrowała wszystkie ówczesne aspekty sztu-
ki modernistycznej w projektach budynków miesz-
kalnych. Przedstawione projekty to „prototypy” 
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indywidualnych willi, domów jednorodzinnych i sze-
regowych oraz 3–4 piętrowych bloków mieszkalnych. 
Miesa Van der Rohe wyjaśniał …starałem się wszech-
stronnie naświetlić problem i zaprosiłem czołowych 
przedstawicieli awangardy, aby zajęli stanowisko wo-
bec problemu mieszkaniowego [2].

Nadrzędnym celem wystawy było stworzenie mo-
delu przyszłego mieszkania dla ludzi o ograniczonych 
lub średnich możliwościach finansowych. Powstała 
całościowa koncepcja osiedla Weißenhof, w ramach 
której architekci mogli urzeczywistnić swoje własne 
wyobrażenia na temat formy budynków i koncepcji 
projektowania mieszkań. Tak jak czytamy w tezach 
tegorocznej konferencji Myśląc o architekturze – moż-
na odnieść w szczególności do architektury miesz-
kaniowej – problem dotyczy specyficznego material-
nego obiektu sztuki, który jak się wydaje nie istnie-
je bez użyteczności. Przedsięwzięcie to dawało więc 
szanse zmierzenia się z problemami funkcjonalny-
mi, estetycznymi, czy też ekonomicznymi architek-
tury mieszkaniowej.

W trakcie dwudziestu jeden tygodni zbudowano 
dwadzieścia jeden budynków mieszkalnych. Najwięk-
szym elementem tego założenia jest apartamentowiec 
projektu Mies’a. Wydłużony, leżący prostopadłościan, 
o wysokości czterech kondygnacji nadziemnych, po-
wstał w najwyżej położonym punkcie wystawy. Jego 
dłuższe boki zorientowane zostały w kierunku pół-
nocno-południowym. Proporcje bryły oraz ich loka-
lizacja w stosunku do stron świata, umożliwiły opty-
malne doświetlenie mieszkań na całej ich głębokości.

Apartamentowiec Ludwiga Mies’a van der Rohe, 
… dominuje nad okolicą, autor w tym projekcie wy-
wrócił tradycyjny blok na lewą stronę, zamiast bloku 
z dziedzińcem pośrodku – co było znanym stylem bu-
dowania – mamy chudszy, samotny blok z mieszkania-
mi rozciągającymi się na całej głębokości budynku [3].

Główne wejścia do budynku zlokalizowane zosta-
ły od strony północnej elewacji. Prowadzą one do 

czterech klatek schodowych, które obsługują po dwa 
mieszkania na każdej kondygnacji. Horyzontalne pa-
sma okien tej elewacji powtarzane na kolejnych pię-
trach, poprzecinane zostały pionowym doświetleniem 
klatek schodowych. Podobny zabieg autor powtórzył 
na elewacji południowej, którą dodatkowo rozrzeź-
bił wycięciami tarasów na ostatnim piętrze i rytmicz-
nie rozmieszczonymi balkonami mieszkań. Powsta-
ła w ten sposób prosta geometryczna forma z ośle-
piająco białym tynkiem, kontrastującym z ciemną 
stalową stolarką i stalowymi balustradami balkonów.

Najważniejszym założeniem wystawy stała się funk-
cjonalność i elastyczność. Mies van der Rohe w swo-
im projekcie, w ramach wystawy, spełniając wymienio-
ne warunki, uprościł konstrukcję obiektu, dzięki czemu 
powstał wolny plan. Ułatwiło to kształtowanie wnętrza 
w indywidualny sposób, dostosowany do potrzeb każ-
dego mieszkańca, a równocześnie wiązało się z ogra-
niczeniem kosztów takiej realizacji. Architekt twierdził, 
że względy ekonomiczne wymagają podczas budowy 
mieszkań zastosowania racjonalizacji i typizacji. Postę-
pujące zróżnicowanie potrzeb mieszkaniowych wy-
maga natomiast maksymalnej swobody w sposobie 
eksploatacji. Architekt w swoim projekcie zastosował 
konstrukcję w systemie szkieletowym, która umożliwi-
ła zracjonalizowaną budowę i zapewniła pełną swo-
bodę przy podziałach wnętrz. Jeżeli ograniczymy się 
do uznania kuchni i łazienki za pomieszczenia o sta-
łej lokalizacji, ze względu na ich instalacje i podzieli-
my całą pozostałą przestrzeń mieszkalną za pomocą 
ruchomych ścian, to wierzę, że tymi środkami można 
będzie zaspokoić wszelkie uzasadnione wymagania 
stawiane mieszkaniu [4].

Zrewolucjonizowano także sposób tworzenia pro-
jektowania funkcji mieszkania, w szczególności po-
mieszczeń technicznych i sanitarnych. 

Żądaj łazienki wchodzącej na południe, ma to 
być jedno z największych pomieszczeń w domu czy 
mieszkaniu, na przykład dawny salon. Jedna ściana 



97

powinna być całkowicie przeszklona i przylegać, jeśli 
to możliwe, do balkonu, aby można było brać kąpie-
le słoneczne; konieczne są najnowocześniejsze urzą-
dzenia natrysk i przyrządy gimnastyczne [5].

Najważniejszą zaleta kuchni stała się funkcjonal-
ność, ale także jej wystrój i wyposażenie. Istotna dla 
ówczesnego architekta w projektowaniu stała się ra-
cjonalność. Przywołać tu można słynne powiedzenie 
Le Corbusiera Dom – maszyną do mieszkania. Warto 
przytoczyć też słowa jednego z szwajcarskich histo-
ryków architektury Siegfried’a Giedion’a: 

Architekt staje się znów specjalistą tworzącym ramy 
dla życia mieszkańców domu. Otwiera dom, kształtu-
je pomieszczenia wewnętrzne, tworzy typy mebli i od-
krywa własne sumienie społeczne [6].

Wystawa była publicznym manifestem moderni-
stycznej myśli kształtowania architektury mieszka-
niowej i dzięki realizacji stała się urzeczywistnieniem 
postawionych tez. Po zakończeniu przedsięwzięcia 
można było się spotkać z wieloma zdaniami i opinia-
mi na temat przyjętych przez architektów rozwiązań. 
Odnosząc się do „nowych form i mieszkań” wyraża-
ne opinie były zarówno pozytywne, jak i negatywne. 

Białe, bryłowe korpusy budynków osiedla Weis-
senhof porównywano z afrykańskimi chatami. Na wy-
danej wówczas pocztówce osiedle nie bez drwiny 
komponowano z drzewami palmowymi, wśród których 
przechadzają się ludzie w turbanach i dromadery [7].

Wystawa stała się pretekstem do nowoczesne-
go myślenia o architekturze mieszkaniowej. Nie-
długo trzeba było czekać na jej pozytywne następ-
stwa. Po krótkim czasie powstaje 5 nowych zasad 
„nowej architektury” ogłoszonych przez Le Corbu-
siera i mających swój początek w jego realizacji  
Weißenhofsiedlung:

Dom na wolno stojących podporach (pilotis), któ-
re pozostawiają wolny parter dla ruchu, ogród na da-
chu (możliwy do urzeczywistnienia dzięki płaskim  
dachom), otwarty plan i swobodna elewacja (co umoż-
liwia niezależna konstrukcja nośna), poziome okna 
wstęgowe, które dają więcej światła niż te w ścia-
nach nośnych [8].

Podczas II wojny światowej większość budynków, 
stworzonych dla potrzeb wystawy, ucierpiało w trak-
cie nalotów, w wyniku czego niektóre z nich zostały 
przebudowane. Obecnie miasto stara się doprowa-
dzić teren do pierwotnej formy i udostępnić dla zwie-
dzających, jednak większość mieszkań jest zamiesz-
kiwana, co sprawia, że pełna realizacja założenia na-
potyka znaczne utrudnienia.

Podczas wystawy powstały budynki, które po-
mimo przemijającego czasu są nadal świadectwem 
poszukiwań – przełomu w myśleniu o architekturze 
mieszkaniowej. Ich rewolucyjna koncepcja architekto-
niczna, forma, funkcjonalność, technika budowy, wy-
konanie – stanowią świadectwo minionych czasów.
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ATRIUM HOUSE W TREWIRZE

ATRIUM  HOUSE  IN  TRIER

Trwanie zasady złotego podziału, aktualność koncepcji przestrzennej domu atrialnego oraz wpływ idei 
Le Corbusiera na architekturę współczesnego domu jednorodzinnego przeanalizowano na przykładzie 
architektury Atrium House w Trewirze.

Słowa kluczowe: architektura współczesna, dom jednorodzinny

Durability of the golden ratio rules, timeliness of the spatial idea of atrium house and the influence of  
Le Corbusier’s ideas on the architecture of contemporary single-family house, was analyzed on the exam-
ple of Atrium House architecture in Trier.

Keywords: contemporary architecture, single-family house

Hasło trwanie i przemijanie architektury inspiro-
wało refleksję dotyczącą architektury domu jedno-
rodzinnego zaprojektowanego przez Georga Poens-
gena i Andreę Denzer, a zrealizowanego w latach 
2003–2006 w Niemczech, w Trewirze. 

Trewir to miasto o szczególnych walorach kultu-
rowych. Uchodzi ono za jedno z najstarszych miast 
w Niemczech, zostało założone w 16 r. p.n.e. przez 
Rzymian. Już w tamtym czasie uznawane było za kul-
turalne centrum regionu, gdyż znajdowała się tu re-
zydencja cesarska. Od połowy IV wieku mieściła się 
tu także siedziba biskupstwa. Dziedzictwo kulturowe 
Trewiru współtworzą zabytki architektury rzymskiej, 
średniowiecznej i późniejszej, a także architektura 
współczesna. Charakter miasta współtworzą również 
walory krajobrazowe. Jest ono usytuowane w dolinie 
rzeki Mozeli, pośród zielonych wzgórz porośniętych 

winnicami i lasami. Zarówno konfiguracja terenu jak 
i naturalny krajobraz przemawiają na rzecz tego miej-
sca. Działka, na której zbudowano Atrium House zlo-
kalizowana jest w dzielnicy willowej, położonej na zbo-
czu wzgórza łagodnie opadającego w kierunku rzeki. 
Z tego miejsca roztacza się widok na panoramę mia-
sta i na okolicę. O walorach posesji stanowi sąsiedz-
two z drogą dojazdową, a także otaczająca zieleń.

W jednym z wywiadów współautor projektu Georg 
Poensgen mówi: nasza architektura dopasowuje się 
w pierwszej kolejności do miejsca i jego otoczenia. 
Dla nas ważne jest stworzenie całkiem indywidual-
nego domu, poparte uprzednią analizą, (…) stwo-
rzenie dzieła w dialogu z historią [1]. Ta wypowiedz 
wskazuje na chęć odwoływania się do motywów 
kompozycyjnych, które podpowiada historia i czas 
nowoczesny. 
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Atrium House w Trewirze, Denzer & Poensgen Architects, Niemcy, 2005, zdjęcia: Rainer Mader (www.rainermader.de)
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O idei architektonicznej Atrium House rozstrzy-
ga geometria. Prostopadłościan leżący określa for-
mę architektoniczną domu. Bryłę elementarną pod-
porządkowano konsekwentnie stosowanej zasadzie 
kompozycyjnej. Wywodzi się ona z odległej przeszło-
ści, a jest nią reguła złotego podziału, zdefiniowana 
matematycznie przez Euklidesa [2]. Ten odwieczny 
motyw kompozycyjny decyduje o proporcjach bryły  
budynku. Zasadę tę uwzględniono przy planowaniu 
rzutów, a także w proporcjach pomieszczeń mieszkal-
nych. Reguła złotego podziału czytelna jest również 
w kompozycji elewacji, w proporcjach okien i prze-
stronnych przeszkleń, a także w rysunku podziałów, 
gdyż Atrium House został uformowany w tworzywie 
betonowym. Beton architektoniczny został wyekspo-
nowany zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu domu. 
Tu również należy odwołać się do słów Georga Po-
ensgena: „szczególnym wyzwaniem w planowaniu 
dzieła i w projektowaniu detali był projekt oparty na 
proporcjach. Również w przypadku rozplanowania 
ściągów i rysunku podziałów przestrzegano tej zasa-
dy”[3]. Reguła złotego podziału nie jest jednak jedy-
nym nawiązaniem do tradycji klasycznych.

Architekturę domu inspirował także inny motyw za-
czerpnięty z przeszłości – atrium. Ideę domu atrialne-
go na terenach Nadreni-Palatynatu, gdzie położony 
jest Trewir, w sposób najpełniejszy rozwinęli Rzymia-
nie. Jak mówi Chrystian Norbert-Schulz „dom rzym-
ski i jego główne pomieszczenie – atrium – uważa się 
zazwyczaj za najważniejszy przykład rzymskiej kon-
cepcji przestrzeni. Jest to przestrzeń centralna, oświe-
tlona z góry, przecięta osią podłużną, biegnącą od 
wejścia do perystylowego ogrodu po drugiej stronie 
domu”[4]. Koncepcja przestrzenna domu atrialnego, 
pomimo zmieniającej się formy architektonicznej, jest 
wciąż aktualna. Być może dzieje się tak za sprawą 
jej introwertycznego charakteru. Cechą domu atrial-
nego jest, jak mówi Janusz Włodarczyk „stosunko-
wo znaczne wydzielenie od otoczenia, od penetra-

cji wzrokowej i hałasu, jest on zdecydowanie najbar-
dziej intymny w porównaniu z innymi domami jedno-
rodzinnymi” [5]. Współcześnie możemy mówić raczej 
o inspiracji historycznym domem atrialnym. 

W architekturze Atrium House motyw atrium zo-
stał wpisany w przestrzeń wyznaczoną regułą złote-
go podziału i proporcjami bryły budynku. To atrium 
jest inne od pierwotnego wzorca. Nie jest ono usytu-
owane centralnie jak niegdyś w domach greckich czy 
rzymskich, ale przylega do ściany zewnętrznej. Prze-
strzeń atrium zaplanowano na rzucie prostokątnym. 
Z trzech stron wydzielają ją pełne betonowe ściany. 
Odmienny od rzymskiego wzorca jest również spo-
sób dojścia do atrium. Prowadzi do niego spiralna 
droga wiodąca przez kolejne pomieszczenia użytko-
we: korytarz, kuchnię połączoną z jadalnią oraz sa-
lon. Korytarz, będący osią komunikacyjno-kompo-
zycyjną, dzieli prostokątny rzut parteru na dwie czę-
ści. Po jednej stronie usytuowano część rodzinną, 
zakomponowaną na jednym poziomie. Po przeciw-
nej stronie część całkowicie prywatną zaplanowano 
na dwóch kondygnacjach. Na parterze umieszczo-
no pracownię, pokój gościnny oraz klatkę schodową 
prowadzącą na piętro, gdzie znajdują się sypialnie, 
łazienki i garderoby. Atrium usytuowano w części ro-
dzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie salonu. Jest to 
przestrzeń intymna, wydzielona od ulicy, ale otwarta 
na niebo. Za sprawą przeszklonej ściany atrium wi-
zualnie i funkcjonalnie łączy się z salonem. Szczeli-
na w płaszczyźnie stropu pokoju rodzinnego pozwa-
la na dodatkowe doświetlenie wnętrza przez wąską 
smugę górnego światła dziennego. Te dwa pomiesz-
czenia – pokój rodzinny i atrium to serce tego domu. 
Być może z tego względu nadano im zdwojoną wy-
sokość. W atrium umieszczono niewielką sadzawkę 
oraz jednobiegowe schody prowadzące na poziom 
tarasu na piętrze. 

Taras powstał przez wycięcie fragmentu prosto-
padłościennej bryły budynku w narożniku, od strony 
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ogrodu. Trzeba raz jeszcze odwołać się do prze-
szłości. David Watkin mówi: „być może atrium było 
zbyt ponure i od II w. p.n.e. zwykle dodawano na ty-
łach domu bardziej pogodny perystyl, często z ogro-
dem”[6]. Ta uwaga pozwala na poszukiwanie powino-
wactw tarasu w Atrium House z rzymskim perystylem, 
z osią podłużną domu rzymskiego, na którą wskazuje 
Chrystian Norbert-Schulz. Nie jest to jednak dosłow-
ne przeniesienie tej koncepcji przestrzennej domu. 
W Atrium House taras nie został umieszczony na par-
terze, lecz kondygnację wyżej. Przestrzeń tarasu za 
sprawą przeszklonej ściany łączy się z główną sypial-
nią usytuowaną na piętrze. Taras otwiera się na na-
słonecznioną stronę widokową, stanowiąc o łączno-
ści domu z otaczającym krajobrazem. Przestrzeń ta 
przywodzi na myśl także inny motyw, tym razem za-
czerpnięty z architektury nowoczesnej. 

To motyw ogrodu na dachu, który do architek-
tury nowoczesnej wprowadził Le Corbusier. Inspira-
cją dla autorów Atrium House była także twórczość 
tego wielkiego architekta[7]. Dariusz Kozłowski za-
uważa, iż: „w dzisiejszym obrazie architektury idee 
i formy Le Corbusiera są obecne, a kolejne epoki 
i pokolenia architektów nie mogą wyzbyć się myśle-
nia o największym ze swoich poprzedników”[8]. Tak 
jest i w przypadku twórczości Denzer & Poensgen 
Architects. Motywem kompozycyjnym wpływającym 

na przestrzenność formy architektonicznej domu są 
także czytelne elementy konstrukcyjne. Podobnie 
jak w willach Le Corbusiera podciągi i słupy krzy-
żują się ze sobą na krawędziach przestrzeni wycię-
cia tarasu, akcentując abstrakcyjną przynależność 
do prostopadłościennej bryły domu. Za sprawą wy-
cięć oraz wyeksponowanych fragmentów konstruk-
cji forma architektoniczna domu otwiera się na nie-
bo i na stronę ogrodową.

Antonio Monestiroli mówi: „wszyscy mamy wy-
obrażenie domu tkwiące w naszej kulturze i odnaj-
dujemy je w domach, z którymi się identyfikujemy. 
Kultura ta poprzedza budynek, a ten poszerza ją lub 
pogłębia, umieszcza w centrum uwagi okresu histo-
rycznego, w którym powstaje” [9]. Ta myśl wspiera 
refleksję dotyczącą Atrium House, którego architektu-
ra zakorzeniona jest w tradycji europejskiej. Joachim 
Fischer nazywa tę willę „prawdziwie nowoczesnym 
domem atrialnym, który czerpie z klasycznego domu 
rzymskiego dostosowując go do XXI wieku”[10]. 

Być może trafnym podsumowaniem głosu w dys-
kusji o trwaniu i przemijaniu w architekturze, będzie 
myśl Marii Misiągiewicz, która akcentuje iż „wybitne 
dzieła sztuki wywodzące się ze swojej epoki nigdy 
nie należały tylko do jednego czasu”[11]. Atrium Ho-
use to autorska odpowiedz na nastrój miejsca i dzie-
dzictwo kulturowe regionu.
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TRWANIE I PRZEMIJANIE ARCHITEKTURY NA PRZYKŁADZIE 
EUROPEJSKICH REALIZACJI ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ

LASTING  AND  PASSING  OF  ARCHITECTURE  ON  THE  EXAMPLE  
OF EUROPEAN  REALIZATION  OF  MULTIFAMILY  ARCHITECTURE   
RESIDENTIAL

Artykuł wyjaśnia problem oraz przedstawia podstawowe kryteria trwania i przyczyny przemijania w architek-
turze. Prezentuje przykłady, które dają wyobrażenie rzeczonego tematu.

Słowa kluczowe: trwanie architektury, przemijanie architektury, architektura mieszkaniowa wielorodzinna

This article explains the problem and presents the basic criteria of lasting and the reason for passing of ar-
chitecture. It presents examples which are giving a view of the said subject.

Keywords: lasting architecture, passing of architecture, multifamily architecture residential

Czym jest przemijanie architektury? Powie ktoś, że 
normalnością… Nic dziwnego, iż takie jest zdanie spo-
łeczeństwa, obserwujemy obecnie bowiem ogromną 
rotację architektury. Bardzo często budynki są wybu-
rzane w celu zrealizowania nowych obiektów, dosto-
sowanych do aktualnych na dany czas rodzajów uży-
teczności. Zastanówmy się zatem, ile jest sztuki w ta-
kiej architekturze, czy jest to w ogóle architektura, 
a może tylko budownictwo? Trwanie obiektu zdecydo-
wanie świadczy o jego wysokiej jakości architektonicz-
nej. Trwanie, które stale toczy walkę z przemijaniem.

Dostrzegamy przykłady budynków lub przestrzeni 
architektonicznych które zdecydowanie i niezmiennie 

trwają zgodnie z pierwotnymi założeniami projek-
towymi, lub których struktura, jeśli jest taka po- 
trzeba, jest nieustannie dostosowywana do nowej 
funkcji. Niepodważalnie świadczy to o trwaniu ta-
kiej architektury, która nie istnieje tylko z powodu jej 
użyteczności. Czy mamy tutaj do czynienia z „orygi- 
nalną architekturą”? „Określenie „oryginalna architek-
tura” kieruje więc uwagę na jej innowacyjny, zadziwia-
jący walorami kształt, zaskakujący wyraz plastyczny 
a także stosowne wpisanie w miejsce. W języku po-
tocznym mówi się „oryginalna budowla” o tej zwra-
cającej uwagę niecodzienną formą, rzadko spotyka-
ną” [1] pisze Maria Misiągiewicz. W myśl rzeczonych 
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słów stwierdzamy, że „oryginalność” odgrywa ogrom-
ną rolę w architekturze, która jest sztuką. Z artykułu 
Marii Misiągiewicz dowiadujemy się dalej, że „Ory-
ginalność bez talentu jest trudno osiągalna. Toteż  
wybitni twórcy mieli zawsze największą siłę oddzia-
ływania, wyznaczali tropy myślenia o architekturze. 
Przedtem i teraz odkrywając nieznane terytoria wraż-
liwości, inspirują kontynuatorów” [2]. Dlaczego za-
tem w czasach współczesnych, w przeciwieństwie 
do dawnych epok, tylko „oryginalna architektura” ma 
szansę trwać? Otóż dzieje się tak dlatego, że „Archi-
tektura i cała sztuka, dziś nie jest już wyrażeniem pla-
stycznym jakiegoś określonego ideału, jest wyraże-
niem każdego ideału, któremu twórca potrafi nadać 
formę. Nie ma więc kierunków architektury, jest tyl-
ko oryginalność wielkich twórców. Każdy z nich czy-
ni to na swój sposób i nie widać jakiejś jednej teo-
rii architektury, czy nawet prób porozumiewania się 
w tym zakresie”. [3] Przedstawiona przez Dariusza 
Kozłowski ego prawda na temat architektury współ-
czesnej nasuwa jedynie na myśl nadzieję iż taki ide-
ał naszych czasów zostanie odnaleziony w sztuce 
jaką jest architektura. Jeśli nie w czasach współcze-
snych to na pewno przyszłe pokolenia zweryfikują, 
rozliczą i podsumują naszą działalność projektową. 
Szanse na przetrwanie ma zatem tylko architektura 
dążąca do stworzenia wspólnego ideału w czasach 
nam współczesnych.

Podstawowa cecha budynku, która przyporządko-
wuje go do kategorii przemijania to „mówienie nie-
prawdy”. Przejawia się ono przede wszystkim nada-
waniem formom architektonicznym charakteru bez-
pośrednio przekopiowanego z poprzednich stylów 
architektonicznych, które, jak wiemy, już były. Jak 
się słusznie domyślamy, nieprawda zawsze, wcze-
śniej czy później, wyjdzie na jaw. Czas zweryfikuje ta-
kie budynki, prawdopodobnie przyporządkowując je 
do kategorii przemijania. Dowodem owego przebie-
gu zdarzeń jest postrzeganie architektury minionych 

wieków w czasach współczesnych. Budynki z daw-
nych epok, które trwają do dzisiaj, to architektura 
o cechach charakterystycznych dla czasów, w któ-
rych powstała. Projektując architekturę, nie możemy 
oczywiście zapominać, że współczesne budynki po-
wstają w konkretnym miejscu oraz w istniejącej struk-
turze przestrzennej. Ich architektura powinna pośred-
nio nawiązywać do otoczenia, demonstrując jednak 
przede wszystkim swoją przynależność do czasów 
w których powstaje.

Niezwykle ważnym jest także sposób i poziom 
integracji społecznej w zespołach mieszkaniowych. 
Zauważamy często, że „samotność ludzi w nowych 
zespołach mieszkaniowych, na których do minimum 
zredukowano przestrzenie integrujące mieszkańców 
a mieszkania zamieniają się w indywidualne twier-
dze, jest pozornie przysłonięta płaszczem z kolo-
rowego tynku i innych dodatków” [4]. Taki sposób 
kształtowania architektury mieszkaniowej wieloro-
dzinnej nie daje jej możliwości „trwania”. Co zatem 
daje taką możliwość?

Ludwig Mies van der Rohe opracował plan dla 
osiedla mieszkaniowego Weissenhof na wystawę 
Werkbundu w Stuttgarcie oraz zaprojektował i zre-
alizował blok mieszkalny, stosując nowatorską jak 
na 1927 rok konstrukcję stalową. Architektura tego 
budynku pokazała Europie nowe możliwości projek-
towe, które przejawiały się zastosowaniem swobod-
nego planu, poprzez zaprojektowanie konstrukcji na 
zasadzie szkieletu stalowego, dzięki czemu architekt 
mógł swobodnie kształtować elewacje oraz wnętrze 
budynku. Blok mieszkalny Mies van der Rohe zasły-
nął jako merytoryczna i realizacyjna demonstracja 
koncepcji wolnego planu. O trwaniu ww. przykładu 
architektury nie trzeba zatem przekonywać.

Dzieła architektoniczne Le Corbusiera z Uni-
té d’Habitation na czele wywarły i dalej wywierają 
ogromny wpływ na architekturę, są inspiracją i pre-
tekstem dla wielu twórców. Założenia projektowe 
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autora są ponadczasowe. Połączenie funkcji, dosko-
nały układ komunikacyjny budynku oraz prosta, sta-
teczna forma architektoniczna wprowadziły w latach 
60-tych XX w. nową jakość w architekturze mieszka-
niowej wielorodzinnej. Nie działo się to jednak bez 
przeszkód, do budynku przekonywali się ludzie przez 
wiele lat. Widzimy zatem, iż trwanie architektury bez-
pośrednio po realizacji było niepewne.

Założenie mieszkaniowe Les Arcades du Lac au-
torstwa Ricardo Bofill zbudowane w oparciu o ele-
menty regularnego ogrodu francuskiego tworzy kwar-
tały zabudowy o niezwykle funkcjonalnym układzie 
i dobrej komunikacji, generuje miejsca publiczne  
mające podstawowe znaczenie dla tworzenia miasta. 
Duży parking podziemny łączący wszystkie bloki ra-
zem pozwala na udostępnienie przestrzeni naziem-
nych wyłącznie dla ruchu pieszego. Trwanie realiza-
cji z 1982 roku uzasadnia charakterystyczny sposób 
kształtowania zespołów mieszkaniowych.

Biuro Claus en Kaan Architecten zaprojektowało 
budynek Silverline Tower o prostej, a zarazem dyna-
micznej formie. Jest ona dostosowana do zapotrze-
bowania klientów na konkretne mieszkania. Ze wstęp-
nych badań wynikało, iż mieszkańcy wolą wyższe lub 
niższe poziomy budynku, rzadziej środkowe. Zwięk-
szono zatem powierzchnię tych poziomów budyn-
ku. Szansą na trwanie jest dla tej architektury spo-
sób w jaki wpisuje się w otoczenie Jeziora Weerwa-
ter, stanowiąc akcent pod względem formy wśród 
dominującej zabudowy. Jest niejako jego symbolem.

Architekt Luigi Snozzi zwycięskim projektem ze-
społu mieszkaniowego STOA w międzynarodowym 
konkursie w Maastricht zagospodarował 300 – metro-
wy brzeg rzeki Maas. Realizacja stała się pretekstem 
do tworzenia architektury z uwzględnieniem zastoso-
wanych założeń. Budynek charakteryzuje się piono-
wymi powtórzeniami, które potęgują wrażenie sta-
teczności i kontrastu przestrzennego z sąsiadującą 
rzeką. Holenderska STOA jest otwarta w kilku miej-

scach w celu lepszej komunikacji parku z ulicą po 
drugiej stronie zespołu mieszkaniowego. Rzeczone 
oraz inne trafnie wdrożone idee do projektu dają ar-
chitekturze szansę trwania.

Wielorodzinny budynek mieszkalny „Spittelau Via-
ducts” autorstwa Zaha Hadid udowadnia, że nie tyl-
ko projekty architektów które zapoczątkowały pe-
wien sposób kształtowania architektury nie przemi-
jają. Dekonstruktywistyczna forma nadająca dużej 
dynamiki i lekkości obiektowi prezentuje oryginalny  
i funkcjonalny sposób dostosowania się do sytuacji 
sąsiadowania z zabytkowym obiektem i wodą. Wy-
wieranie wrażenia na odbiorcy dzięki oryginalnej for-
mie budynku potęguje poczucie trwania rzeczonej 
architektury.

Niekiedy jednak trwanie i przemijanie architektury 
nie zależy od wartości prezentowanych przez budyn-
ki, czy przestrzenie publiczne. Jest wynikiem ekono-
micznych lub politycznych działań, które mogą znisz-
czyć sztukę kosztem nowej „architektury z gatunku 
przemijania”. Dzieje się tak z dwóch przyczyn. Oso-
by decyzyjne w sprawach dotyczących wyburzenia 
budynku działają świadomie i planowo celem uzy-
skania własnych korzyści, bądź też, nie znając się na 
sprawie, wydają takie decyzje, co oczywiście ich nie 
usprawiedliwia. Bez zasięgnięcia opinii osób kompe-
tentnych nie powinni podejmować decyzji. Problem 
dotyczy także pojmowania architektury jako sztuki 
przez osoby bezpośrednio z nią niezwiązane. Ma-
larstwo, czy rzeźba owszem są sztuką, architekturę 
traktują jednak tylko z punku widzenia budownictwa. 

Rozwijając temat, zastanawiamy się czy „niesłusz-
nie” zniszczona lub zniszczona z przyczyn technicz-
nych architektura może dalej trwać, czy też przemi-
ja bezpowrotnie. Odpowiedź znowu zależy od war-
tości jakie sobą reprezentowała. Architektura, która  
stanowi pretekst dla projektantów, czyli taka która pre-
zentuje unikatowe i ponadczasowe wartości, będzie 
trwała przez długi czas. Czy będzie trwać wiecznie?
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Przedstawione przykłady trwania architektury 
mieszkaniowej wielorodzinnej dają wyobrażenie o ja-
kości i znaczeniu architektury przemijającej. Sche-
matyczne przeanalizowanie wybranych dzieł projek-
tantów pokazuje czym naprawdę jest architektura. 
„Trwanie i przemijanie” architektury, które odbywa 
się w teraźniejszości przyporządkowuje budynki do 
odpowiedniej kategorii. Problem czasów współcze-
snych jest jeszcze jeden. Czy posiadamy odpowied-

nią wrażliwość estetyczną, która pozwoli nam spra-
wiedliwie ocenić i przyporządkować budynek do kon-
kretnej grupy? Przecież to my wszyscy jesteśmy od-
powiedzialni za „trwanie i przemijanie” architektury, 
od nas bowiem zależy, czy dzieła sztuki będą trwa-
ły i demonstrowały okres czasu, w którym powsta-
ły oraz swoją oryginalność, czy też przeminą razem 
z innymi budynkami, które istnieją tylko z powodu 
swej użyteczności. 
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ZAPOMNIANA PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA MAŁYCH 
MIAST WIELKOPOLSKI

FORGOTTEN  ARCHITECTURAL  SPACE  OF  SMALL  TOWNS   
IN  WIELKOPOLSKA  REGION

Artykuł porusza problemy z którymi obecnie zmagają się małe miasta, próbujące zachować swój lokalny 
koloryt i tradycję sięgająca daleko w przeszłość. Zmiany jakie zaszły w XX wieku spowodowały, że miasta 
potraciły na rzecz miast dużych swoją pierwotną funkcję. Praca jest próbą znalezienia odpowiedzi jaką 
strategię rozwojową małe miasta powinny przyjąć aby stały się bardziej atrakcyjne dla ich mieszkańców.

Słowa kluczowe: małe miasto, Wielkopolska, struktura miasta

Article move the problem spatial issues which currently struggle a small town. Changes have occurred in 
the twentieth century caused that cities losted their major original function. The work is an attempt to find 
answers which development strategy that small towns should adopt to make them more attractive to the-
ir residents.

Keywords: small town, Wielkopolska region, structure of the Town

Wprowadzenie do zagadnienia
Wspólna cechą analizowanych miast jest położe-

nie w Wielkopolsce centralnej o liczbie ludności za-
wierającej się w granicach od 5 do 10 tys. Miasta te 
pełnią funkcję ośrodków administracyjnych w gmi-
nach. Położone są wzdłuż ważnych szlaków komu-
nikacyjnych.

Charakterystycznym pozostało dla Wielko- 
polski wielkość miast w zależności od danego 
zaboru. W części płd. – wsch. byłego zaboru ro- 
syjskiego najwięcej jest miast od 2 do 5 tys. Na 

obszarach zaboru pruskiego występują miasta po-
wyżej 5 tys. i więcej. Miasta zaboru pruskiego były 
zwarte, posiadały czytelny układ. Wszystkie znaczą-
ce obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe 
i większość mieszkalnych była murowane: klinkie-
rowe (il.1)  lub tynkowane – często z bogatym de-
talem. Obecnie większość budynków (poza obiek-
tami znajdującymi się w pierzejach rynku lub jego 
pobliżu) zostały przyobleczone w nową szatę, któ-
ra nijak się ma do roli jaką spełniały kiedyś w ma-
łych miastach (il. 2).
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Stan badań
Małe miasta były przedmiotem wielu analiz obej-

mujących: kompozycję, rozplanowanie, historię, wa-
runki przyrodnicze. Z badaczy, którzy zajmują się 
przestrzenią małych miast, a których metody badań 
wykorzystano w pracy wymienić można: H. Zaniew-
ską, która bada i analizuje układy przestrzenne i funk-
cjonalne współczesnych małych miast, S. Gzella ba-
dającego małe miasta pod kątem cech funkcjonal-
nych posiadanych przez daną jednostkę osadniczą.

Plany miejskie z początku ubiegłego wieku uświa-
damiają, że w miastach wiele było różnych form zie-
leni: ogrodów prywatnych, kościelnych, które z bie-
giem czasu zostały wyrugowane dla rozwijającej się 
w szybkim tempie zabudowy (il. 3). Życie społeczne 
koncentruje się na ogół przy zabudowie śródrynko-
wej. Zgromadzone w pobliżu tego miejsca kościo-
ły, klasztory, obiekty użyteczności publicznej o róż-
nych funkcjach są charakterystycznym punktem cen-
tralnym.
Z końcem XX wieku wraz z rozwojem infrastruktury 
technicznej i dynamiką budownictwa struktura miast 
zaczęła stawać się coraz bardziej trudna do ogarnię-
cia. W strukturach tych zaczął przejawiać się chaos 
oraz różnorodność form. Nastąpił proces przemian, 
podczas których dochodziło do dezorganizacji prze-
strzeni struktury urbanistycznej miasta. Wiele elemen-
tów dominujących zmieniało formę zabudowy, pro-
porcje oraz funkcje, które spełniały. Wraz z rozwojem 
organizmu miejskiego obok już istniejących czynni-
ków dominujących w strukturze pojawiać zaczęły się 
następne, które przejmowały od innych część speł-
nianych funkcji.

Przestrzeń małych miast wielkopolski
Analizowane w pracy miasta Wielkopolski: Buk, 

Pobiedziska, chociaż charakteryzują się różnymi ty-
pami przestrzennymi i tożsamymi cechami, to jed-
nak ich struktura wykazuje określone podobieństwa. 

We wszystkich miastach łatwo można wyróżnić układ 
strefowy: I Strefę – centralną (historyczną), II Stre-
fę – miejską i III Strefę – podmiejską (il. 4). 

Strefa I – śródmiejska (usługowo – mieszkanio-
wa), jest w skali miasta najmniejsza lecz w skali  
zasobów posiada najwięcej ze wszystkich stref ze-
społów zabytkowych i kulturowych. Jest to obszar 
wyrażający się skoncentrowaniem się na tym ob-
szarze wszelkiego rodzaju obiektów, reprezentują-
cych różnorodne funkcje kulturalne, administracyj-
ne, usługowe. Strefa II – miejska (mieszkaniowa), 
obejmuje tereny osiedleńcze zabytkowe oraz współ-
czesne. W strefie tej tereny zabudowy mieszkalnej 
muszą współpracować z zabudową o charakterze 
usługowym, terenami rekreacyjnymi i drobnym rze- 
miosłem. Strefa III – podmiejska (tereny otwarte 
i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej głównie 
jednorodzinnej), obejmuje obszar wokół strefy II na  
której położone są głównie zespoły zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinne. 

Tradycyjne małe miasto wielkopolski, jest ogra-
niczone i o zwartym charakterze, wyraźnej or-
ganizacji przestrzennej i kompozycji hierarchicz-
nej posiada wyróżniające się centrum. Stanowi je 
główny plac – rynek z zabudową kwartałowo – pierze- 
jową, akcentowaną wyróżniającymi się obiektami ar-
chitektonicznymi – wbudowanymi i wolnostojącymi 
gmachami publicznymi, które są szczególnie waż-
ne dla tożsamości miasta, jak i wyznacznikami pre-
stiżu miasta. Historycznie wokół tych miejsc two-
rzyła się tkanka miejska i ona decydowała o warto-
ści miejsca i relacji z otoczeniem. W historycznych 
strukturach małych miast na ogół występują podobne  
gabaryty zabudowy śródmiejskiej z zachowaną hie-
rarchią akcentów wysokościowych, np.: kościoły  
zlokalizowane przy rynkach (il. 5), wieże ciśnień. 
W małych miastach wyodrębnić można stałe i nie-
zmienne cechy struktury: obszar administracyjny 
(określona przestrzeń oraz czytelne granice), wyraźna 
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1. Buk, mleczarnia ok. 1900, zdjęcie archiwalne / Buk dairy building 1900 2. Buk, mleczarnia 2011 (fot. R. Graczyk) / Buk dairy building 
2011 3. Pobiedziska – rozwój przestrzenny / Pobiedziska – spatial development 4. Buk – strefy miasta / Buk – city zone 5. Pobiedziska, 
Buk – dominanta i akcenty rynku / Pobiedziska, Buk – Old Market dominant and accent 6. Pobiedziska – schemat rozwoju miasta  
/ Pobiedziska – diagram of spatial development 7. Pobiedziska Rynek – jarmark w w okresie zaboru pruskiego XIX w. / Pobiedziska Old 
Market XIX century 8. Pobiedziska – Rynek, 2011 r. (fot. R. Graczyk) / Pobiedziska Old Market
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skala miasta odróżniająca się od wielkich metropolii, 
czytelnie zdefiniowane centrum i obszar miejski (il. 6), 
Malownicze położenie, użyty lokalny budulec, ulice 
kształtowane jako wnętrza urbanistyczne o nieregu-
larnych obrysach, zabytkowość wielu układów prze-
strzennych oraz budynków, historyczny obszar któ-
ry pełni rolę administracyjną dla otaczających osie-
dli mniejszych [1].

Wiele z osad X–XII wieku uchodzi za zalążek po-
wstających pod koniec XIII wieku miast [2]. W Wiel-
kopolsce większość miast lokowanych jest w XIII–XIV 
wieku. Osadnictwo koncentrowało się przeważnie 
przy placu targowym, który z biegiem lat przekształ-
cił się w rynek. Wzrost znaczenia osad wiązał się 
przede wszystkim z funkcjonowaniem szlaków han-
dlowych oraz funkcji jaką pełniły. W przypadku Buku 
udokumentowane źródła już w 1257 roku wspomina-
ją Buk miasto otoczono murami i przez 600 lat po-
zostało w rękach biskupów poznańskich, którzy mie-
li tu swą rezydencję [3]. Ten sam schemat rozwoju 
dotyczy Pobiedzisk drugiego z analizowanych miast 
regionu Wielkopolski. Powstanie linii kolejowej zak-
tywizowało oba te miasta. Dobre warunki komunika-
cyjne wpłynęły na rozwój przemysłu oraz drobnego 
rzemiosła. Miasta zaczęły się rozbudowywać a stara 
substancja budowlana została zamieniona na nowe 
murowane obiekty, często o wyszukanych formach 
wpisujących się w małomiejski krajobraz. Jeszcze do 
czasów II wojny światowej mieszkańcy miast urządza-
li jarmarki na rynkach, kupcy handlowali na ulicach 
(il. 7). Obecnie zauważa się powrót do tego samego 
stylu życia w rynkach małych miast (il. 8). Rozwią-
zania te wydają się słusznymi ponieważ decydujący 
wpływ na rozwój demograficzny miasta ma funkcja 
jaką ono pełni w systemie osadniczym [4] oraz cie-
kawe położenie pod względem krajobrazowym lub 
historycznym. Według danych GUS zmiany progno-
zowane przyrostu populacji ludzkiej dla woj. wielko-
polskiego to wzrost liczby mieszkańców o ok. 4–5% 

(~ 155 tys.); w 2020 roku województwo może liczyć 
ok. 3,5 mln mieszkańców, w tym: ok. 2,1 mln (~ 59%) 
w miastach, natężenie migracji ludności z miast na 
tereny wiejskie nastąpi głównie w obszarze aglome-
racji poznańskiej, przyrost w powiecie poznańskim 
może osiągnąć do 21% [5].

Zabudowa miast została w drugiej połowie XX w., 
zastąpiono bezstylową architekturą. Przemiany te 
spowodowały chaos przestrzenny i patologie spo-
łeczne pomiędzy zdewaluowanym centrum mia-
sta a wznoszonymi nowymi budynkami na obrze-
żach. Większą część zabudowy małych miast stano-
wią dobrze znane każdemu współczesnemu miesz-
kańcowi małych miast pozostałości poprzedniego 
systemu – osiedla mieszkaniowe często popeere-
lowskie z lat 70. w systemie prefabrykatów nie pasu- 
jące formą i skalą zabudowy burzące harmonię  
przestrzenną i kompozycję małego miasta, gdzie 
grunt pod zabudową stanowi własność miasta a więk-
szość mieszkań własność prywatną mieszkańców. 
Taki stan rzeczy powoduje trudności z procesem 
rewitalizacji tych miejsc. Częstokroć brak jest w no-
wopowstałej architekturze nawiązania do charakte-
ru i tożsamości miasta.

Przy projektowaniu większego zamierzenia w hi-
storycznej tkance miasta, uzupełnień charakterystycz-
nych miejsc oraz przy kształtowaniu kwartałów lub 
nowego fragmentu miasteczka dysponowanie wzor-
cami architektonicznymi pozwala autorom na rzetel-
ne podejście do projektowania formy obiektów. Iko-
nografia oraz uszczegółowienie obowiązującego cha-
rakteru architektury określa rodzaj i formę obiektów, 
które winny dominować w określonych obszarach.

Własność komunalna jest najlepszym rozwią-
zaniem dla inwestycji gminnych, jest również ko-
rzystna z punktu widzenia mieszkańców. Prywatne 
inwestycje traktowane są z reguły wybiórczo, bez  
konkretnego planu jako założenia całościowego, na-
stawione na zysk, co odbija się negatywnie na struk-
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turze miasta. Gminna własność stwarza możliwość  
zachowania przestrzeni bez agresywnej ingerencji jak 
w przypadku własności prywatnej, w której występu-
je komercjalizacja. Taki przypadek występuje w Mię-
dzychodzie, w którym autor przed paru laty prowa-
dził badania naukowe. Najbardziej reprezentacyjny 
budynek miasta usytuowany w pierzei rynkowej jest 
własnością prywatną i miasto nie może wpłynąć na 
decyzję o jego wykorzystaniu.

W wyniku wojen z ostatniego wieku i pożarów, 
jakie przeszły przez miasta niszcząc budynki, część 
małych miast zachowała do dziś wartościowe budyn-
ków i zespołów architektonicznych wyróżniających 
się w skali oraz swój historyczny wygląd i charakter. 
Obiekty te w zależności od skali stają się często wi-
zytówką miasta, wykorzystywane chętnie do promo-
cji miasteczka. 

Wnioski i zakończenie
Specyfika małego miasta wymaga wielu badań, 

którym towarzyszy rozpoznanie uwarunkowań lokal-
nych i urbanistycznych danego miasta, pod wzglę-
dem zachowania istniejącej struktury przestrzennej. 
W wielu krajach opracowano gminne wzorniki typów 
architektury miejscowej obejmujące tradycyjne miej-
scowe standardy architektoniczne. Przy projekto- 
waniu w historycznej tkance miasta, uzupełnień 
charakterystycznych miejsc oraz przy kształtowaniu  
kwartałów lub nowego fragmentu miasteczka dyspo-
nowanie wzorcami architektonicznymi pozwala au-

torom na rzetelne podejście do projektowania for-
my obiektów. W polskim ustawodawstwie brak jest 
wytycznych formalno – prawnych określających do-
brą kompozycję, ład przestrzenny i funkcjonalność 
elementów składających się na wizerunek miasta. 
Prawo określa jedynie zakres wykonywania prac 
projektowych, ich kolejność i nadmienia jedynie 
o ładzie przestrzennym i poprawności kompozycji. 
Nie ma żadnych wymagań, dotyczących kompozy-
cji przestrzeni urbanistycznej. Szczególnie niebez-
pieczne staje się w przypadku małych miast, które, 
aby konkurować z większymi, powinny być jak naj-
bardziej atrakcyjne i powinny posiadać swój regio-
nalny koloryt.

W strukturze miasta istotne jest położenie zabyt-
kowych elementów oraz kompozycja, która decydu-
je o atrakcyjnym wyglądzie. Wpływ na poszczegól-
ne struktury przestrzenne ma sposób powiązania  
poszczególnych elementów struktury, wyeksponowa-
nie walorów kulturowych i kompozycyjnych. Prawi-
dłowo ukształtowany model małego miasta wykazu- 
je nasycenie naturalnymi elementami, stanowiąc 
skomponowaną jedność budowli historycznych 
i współczesnych.

Na obraz miasta istotny wpływ maja współczesne 
trendy gospodarcze w wyniku, których pojawiają się 
nowe budynki identyfikujące miasto, które pojawiają 
się zarówno w strefie podmiejskiej miasta, jak i w stre-
fie śródmiejskiej – centralnej miasta. Te zróżnicowa-
ne uwarunkowania decydują o charakterze zmian.
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O TRWANIU, PRZEMIJANIU (ORAZ PRZENIKANIU) IDEI  
W ARCHITEKTURZE NA POGRANICZU KULTUR 

ON  DURABILITY,  FLEETINGNESS  (AS  WELL  AS  DIFFUSION)  OF 
IDEAS  IN  ARCHITECTURE  ON  THE  BORDERLAND  OF  CULTURES

Geograficzne czy też może szerzej – narodowe pogranicze, tradycyjnie było miejscem spotkania narodów 
i ich tradycji. Tym samym wszelkie przejawy działalności ludzkiej na tych terenach, a więc i proces tworzenia 
architektury, poddane były nieco innym regułom, aniżeli miało to miejsce w macierzystych ośrodkach miej-
skich. Obecnie, przede wszystkim na skutek procesów globalizacyjnych, to multietniczne metropolie stały się 
głównym miejscem spotkania kultur. Czy oznacza to, że tylko w nich bije serce współczesnej architektury?

Słowa kluczowe: idea w architekturze, tradycja lokalna, wielokulturowość, pogranicze

Borderlands are considered to be a place where nations and traditions used to meet. Therefore any human 
activity, which also includes the process of architectural creation, was exposed to somewhat different ru-
les than it was in mother cities. Today, mostly due to globalisation processes, it is multiethnic metropolises 
which are the place where cultures meet. Does it mean they are an exceptional place where the heart of the 
contemporary architecture keeps beating? 

Keywords: idea in architecture, local tradition, multiculturalism, borderland

Geograficzne pogranicze, w tradycyjnym pojmo-
waniu tego pojęcia, było miejscem poszerzenia zasię-
gu terytorialnego i kulturowego dominujących ośrod-
ków centrotwórczych, miejscem spotkania narodów 
i ich tradycji, a co za tym idzie również obszarem 
swoistej interakcji między nimi. Bardzo często spo-
tkanie to skutkowało działaniami co najmniej wrogi-
mi. Z drugiej jednak strony, to tu powstawały najpierw 
„bastiony” i „forpoczty”, a w końcu też i „mosty” uła-

twiające przepływ i wymianę wartości pomiędzy po- 
szczególnymi kulturami. W tym przypadku granica – 
cienka linia na mapie, która w zdecydowany sposób 
wyznacza strefę wpływów poszczególnych państw, ni-
gdy nie oddzielała dwóch diametralnie różnych świa-
tów. Owo mityczne pogranicze tworzyło strefę bufo-
rową, w której niczym przez filtr przesączały się idee. 
Proces ten odbywał się w obydwie strony (chociaż 
nie zawsze w sposób symetryczny), nawet jeśli jed-
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na z nich pretendowała do miana strony dominują-
cej. W praktyce oznaczało to, że kultura pogranicza 
rodziła się na gruncie kilku kultur, uznając je w rów-
nym stopniu za swoje własne, bliskie. Przygarniała 
je, chętnie przejmując zarówno ich ułomności (nawet 
przeciętność lub wręcz miałkość), jak i niepowtarzal-
ne piękno. Tym samym wszelkie przejawy działalno-
ści ludzkiej, a więc i proces tworzenia architektury, 
poddane były nieco innym regułom, aniżeli miało to 
miejsce w macierzystej metropolii. Niezwykle istotny 
był tu czynnik czasu. Przemiany zachodziły w sposób 
niejako naturalny, ewolucyjny. Nawet próby „rozpy-
chania się”, czy wręcz wzajemnego wypierania kultur, 
mimo że nieraz przybierały drastyczne formy, najczę-
ściej nie były procesem zbyt gwałtownym. 

Czy znaczy to, że tereny geograficznego, czy sze-
rzej – narodowego pogranicza były tym miejscem je-
dynym i szczególnym, gdzie zrodziła się i trwała (z 
czasem – przemijała lub ulegała zmianie) specyficzna 
kultura synkretyczna ukonstytuowana na przestrzeni 
wielu stuleci, snująca własną, niepowtarzalna narra-
cję? Z całą pewnością nie. Ważniejsze miasta, czyli 
owe macierzyste metropolie, w mniejszym lub więk-
szym stopniu były również wielokulturowe. Zupełnie 
inne niż dzisiaj było jednak postrzeganie przynależ-
ności państwowej czy narodowej, a co za tym idzie 
odmiennie definiowano pojęcie wielokulturowości. 

Dopiero w II poł. wieku XX, wraz z upadkiem sys-
temu kolonialnego, a w okresie późniejszym, na fali 
gwałtownie postępujących procesów globalizacji, 
zdecydowanie zmieniły się ustalone przez wieki re-
guły gry. To właśnie największe metropolie najpierw 
tzw. świata zachodniego, a teraz również Azji i naszej 
części Europy, przejęły rolę multikulturowych i mul-
tietnicznych ośrodków o coraz bardziej zróżnicowa-
nej strukturze społecznej, religijnej i narodowej. Nie 
bez racji jest więc stwierdzenie: Jeśli uświadomimy 
sobie, że od niedawna po raz pierwszy w dziejach 
większość populacji […] mieszka w miastach, a nie 

na wsiach, możemy śmiało powiedzieć: świat jest 
wielokulturowy jak nigdy dotychczas, ale w trochę in-
nym sensie niż w przeszłości [1]. Tymczasem, jak pi-
sze A. Sadowski: Procesy globalizacji wytwarzają […] 
międzynarodowy rynek kulturowy, który powoduje za-
sadniczą transformację znaczeń przypisywanych kul-
turze własnej. W wielu wypadkach kultury narodowe 
[…] tracą swoje wyjątkowe mityczne znaczenie, sta-
ją się jednymi z wielu, do wyboru. Szczególnie cen-
tra narodowe […] zatracają swoje narodowe korzenie 
i wartości [2]. Nie zależy zapominać, że jest to pro-
ces gwałtowny, następujący nie, jak to miało miejsce 
wcześniej, na przestrzeni przynajmniej dziesięciole-
ci, lecz w przeciągu kilkunastu lat. Co więcej, często 
mamy tu do czynienia ze swoistą „wojną” kultur, idei 
i tradycji. Prognozowana, a w niektórych państwach 
wręcz wymuszana, kulturowa asymilacja, coraz czę-
ściej kończy się na ulicach, które stają się areną gwał-
townych starć i zamieszek. 

Tymczasem europejskie pogranicza (szczególnie 
te w Europie Centralnej i Wschodniej) stają się pod-
stawowym miejscem zachowania i pielęgnacji warto-
ści kultur lokalnych, regionalnych, etnicznych, naro-
dowych. Mieszkańcy pogranicza […] utrzymują swoją 
tożsamość społeczną między innymi poprzez obronę 
swoich wartości grupowych [3]. Hipotetycznie może 
to doprowadzić do stanu, w którym kultury narodo-
we w swej formie najczystszej zachowają się, para-
doksalnie, jedynie na pograniczach. 

Jakie jednak ma to przełożenie na architekturę, 
a raczej na trwanie i przemijanie wartości, idei i tra-
dycji w niej zapisanych? Wydaje się, że chcąc odpo-
wiedzieć na to pytanie, należy oddalić się od głów-
nych centrów i na chwilę zapomnieć o ich architek-
turze, gdyż, jak twierdzi Rem Koolhaas, jeden ze 
sprawców całego „zamieszania”: Architektura zamie-
niła się w spektakl i nie ma większego znaczenia poza 
odgrywaniem roli przestrzennej ikony – marki miasta 
[4]. Metropolie stały się więc sceną w wielkim spek-
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taklu życia. Architektura w nich powstająca nie jest 
już tylko dekoracją, lecz jednym z pierwszoplano-
wych aktorów, który stara się przypodobać jak naj-
szerszej publiczności.

Tymczasem na geograficznej i kulturowej pro-
wincji…

W zachodniej części Litwy, w niewielkiej miej-
scowości Juodkrantė, odnajdziemy dom mieszkalny 
o nieco patetycznej nazwie “Sea, sand, wind”. Budy-
nek powstał w roku 2008 pośród tradycyjnej zabudo-
wy willowej z przełomu XIX i XX wieku. Architekci po-
stanowili nie kopiować form ani detali z otaczającej 
zabudowy. Jak mówi G. Prikockis, jeden z autorów 
projektu: To był nasz cel – kontynuować tradycję histo-
rycznych willi mieszkalnych z Juodkrantė przy użyciu 
języka architektury współczesnej. Nie naśladowaliśmy 
starych form, poszukiwaliśmy nowych, dzięki którym 
architektura wpisałaby się w otoczenie [5]. Tradycyj-
ny, drewniany szkielet, stał się tu punktem wyjścia do 
stworzenia całej architektonicznej opowieści. Uważny 
odbiorca odnajdzie w niej zarówno elementy rosyj-
skiej architektury drewnianej, charakterystycznej dla 
tych rejonów architektury pruskiej, ale też niemal lu-
dową narrację ornamentów wypełniających fragmen-
ty płaszczyzn ścian zewnętrznych. Cała kompozycja 
przestrzenna ma w sobie z kolei pewną klarowność 
i powściągliwość, tak charakterystyczną dla architek-
tury skandynawskiej. Chociaż realizację można z ła-
twością przyporządkować do takiego, czy innego sty-
lu, przypisać do któregoś z obowiązujących –izmów, 
z pewnością jednak nie jest ona tylko zbiorem fak-
tów historycznych zastanych, lecz reprezentuje rów-
nież elementy zmian koniecznych. To architektura 
starająca się odnaleźć we współczesnym otoczeniu, 
które znajduje się w permanentnym ruchu. Ten ruch 
to przemiana, ale i przemijanie (również idei i warto-
ści). Nie widać tu prób zatrzymania owego procesu, 
zastygnięcia w swoistym bezruchu. Bezruch bowiem 
mógłby okazać się dla niej śmiertelny. 

Na północy kontynentu europejskiego, w miej-
scowości Karasjok w Norwegii, swoją siedzibę ma 
nietypowa instytucja – Norweski Parlament Ludu Sa-
ami. Ten koczowniczy lud zamieszkuje obecnie La-
ponię – geograficzną krainę położoną na północnych 
rubieżach Szwecji, Finlandii, Rosji i Norwegii. Naj-
większa liczba Saami (40 000) zamieszkuje ostatni 
z wymienionych krajów, stąd pomysł, aby uhonoro-
wać ich własną instytucją samorządową. Budynek 
parlamentu powstał na planie półokręgu, który ni-
czym w typowym lapońskim obozowisku „ochra-
nia” usytuowaną niemal centralnie salę obrad [6]. 
Ta ostatnia przybrała formę tradycyjnego namiotu 
mieszkalnego, lavvu. Architektura ta unika dosłow-
ności (i banału) postmodernizmu, będąc jednocze-
śnie nośnikiem znaków narracji, sygnałów i sym-
boli komunikujących treści ważne dla przynajmniej 
dwóch kultur (lapońskiej i skandynawskiej), które 
w tym miejscu się spotkały. Jest ona znakiem trwa-
nia, tak jak pośród Skandynawów i Rosjan trwa lud 
Saami, ale też i przemijania – ta nomadyczna kul-
tura nigdy nie posiadała stałych siedzib, więc bu-
dynek parlamentu jest bez zwątpienia swoistym si-
gnum temporis. 

Wróćmy jednak na tereny nam bliższe, do wsi 
Krasnogruda położonej w bezpośrednim sąsiedz-
twie granicy polsko-litewskiej. Znajduje się tutaj 
pochodzący z XIX w. modrzewiowy dwór, który do 
1942 r. był własnością rodziny Czesława Miłosza. 
Przez długi czas stał w ruinie i dopiero w ostatnich 
latach, staraniem m.in. Ośrodka Pogranicze, udało 
się przywrócić mu dawną świetność. Obecnie mie-
ści się w nim Międzynarodowe Centrum Dialogu, 
a projekt przewiduje dalszą rozbudowę ośrodka: 
Z całego założenia pozostał jeszcze budynek daw-
nych ptaszników – w projekcie WARSZTAT – miej-
sce prowadzenia warsztatów twórczych z młodzieżą. 
W najbardziej oddalonej części parku, ukryta w staro-
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drzewie WIEŻA – miejsce spotkań i prezentacji arty-
stycznych. Dalej na zachód, na skraju zespołu, przy 
drodze prowadzącej do MIASTECZKA, w miejscu  
nieistniejących olbrzymich stodół gości przyjmie AU-
STERIA. Jedna z niewielu zachowanych alej – pół-
nocna – prowadzi nad jezioro, gdzie zlokalizowany 
jest zespół trzech obiektów. Najważniejszy, AKADE-
MIA jest zagłębiony w ziemi, w nadbrzeżnej skarpie. 
SKRYPTORIUM – miejsce przechowywania, opraco-
wywania i udostępniania zbiorów Centrum Dokumen-
tacji Kultur Pogranicza jest położone w części na  
lustrze wody. W pobliżu niewielki budynek miesz-
czący OFICYNĘ. Elementy zespołu są rozrzucone na 
obszarze kilkunastu hektarów, co zmusza pracowni-
ków, gości i studentów do stałego doświadczania 
przestrzeni parku, pór dnia i roku. W zespole nie ma 
dominant architektonicznych, brak wyraźnie zdefinio- 
wanego przestrzennie centrum, nie planuje się oświe-
tlenia terenu, dróg jezdnych ani parkingów, znaczne 
fragmenty parku pozostaną nieuporządkowane, aby 
nie tracić największej wartości Miejsca: magii Kra-
snogrudy [7]. Projekt próbuje wskrzesić romantycz-
ny, surrealno-magiczny mit pogranicza, jako miejsca 
koegzystencji kultur. Tradycja i trzymanie się uzna-
nych wartości mają tu znaczenie na wskroś pozy-
tywne – są uosobieniem czegoś trwałego, stałego, 
a przez to – ponadczasowego. Dlatego też dąże-
nie do tego, by szukać i przywracać to, co znane 
i sprawdzone, nie jest objawem lęku przed zmiana-

mi, przed przemijaniem, lecz raczej próbą pozna-
nia i zrozumienia tradycji lokalnej zapisanej w archi- 
tekturze, która ma pozwolić na zrozumienie sen-
su rozwoju danego miejsca. Jak bowiem twierdzi 
K. Czyżewski z Ośrodka „Pogranicze”: Europej-
scy liberałowie boją się dziś ludzi przywiązanych 
do tradycji i wartości swojej wspólnoty, bo uważa-
ją, że prowadzi to do nienawiści i nietolerancji. Na-
sze doświadczenia dowodzą czegoś przeciwnego. 
W naszej części Europy rzeczą niezwykle istotną jest  
odzyskanie tożsamości, którą na różne sposoby od-
bierano nam w epoce komunizmu. Dopiero człowiek 
zakorzeniony, niezagrożony we własnym domu, wy-
zbywa się lęku przed otwarciem i gotów jest przy-
stąpić do procesu integracji [8].

Zestawienie powyższych przykładów nie jest 
próbą jakiegokolwiek wartościowania architektury, 
ani też przynależnych jej postaw twórczych w ka-
tegoriach: zły – dobry, tradycyjny – awangardowy. 
Jest raczej przyczynkiem do wstępnego zdiagno-
zowania procesów, jakie zachodzą w niej w kon-
tekście trwania i przemijania wartości i idei w miej-
scu spotkania kultur. Chociaż to metropolie, jak już 
wspomniano we wstępie, są dzisiaj główną are-
ną kulturowej dyfuzji, to wydaje się, że właśnie na 
pograniczu owa wielokulturowość jest lepiej (ina-
czej) rozumiana i interpretowana. Również w kon-
tekście architektury. 
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Wyobrażenia lepszego świata wiązały się często z wizją architektoniczną, na przykład w koncepcji Stadt-
krone/korony miasta Tauta i Glasarchitektur/szklanej architektury Scheerbarta, zaprezentowanych z przywo-
łaniem Niebieskiego Jeruzalem jako punktu odniesienia. W tym kontekście współczesne budynki ze szkła, 
które mogłyby być wcieleniem idei Scherbarta, ujawniają nie tylko postmodernistyczną bezideowość, ale 
paradoksalnie zniewolenie przez otwartość.

Słowa kluczowe: Stadtkrone/korona miasta, Glasarchitektur/szklana architektura, utopia społeczna,  
postmodernizm, zniewolenie

The image of the better world was associated with the architectural concept of Stadtkrone by Taut and 
Glasarchitektur by Scheerbart presented as Divine Jerusalem as a point of reference. Within this aspect, 
contemporary glass buildings embodying Scheerbar’s ideas revealed not only postmodernism lack of idea 
but constraints thought exposition to the outer world.

Key concepts: Stadtkrone/Town’s Crown, Glasarchitektur/glass architecture, social utopia,  
postmodernism, constraints

Wizje lepszego świata często wiązały się z ade-
kwatną wizją architektoniczną, czego wyrazem są 
choćby opisy raju – Niebieskiego Jeruzalem w Apo-
kalipsie Św. Jana [1]. A mur miasta wzniesiony był 
z jaspisu, a samo miasto ze złota czystego podobne-
go do szkła czystego (21,18). I ukazał mi rzekę wody 
żywota, jaśniejącą jak kryształ, wypływającą z tronu 
Boga i Baranka (21,1) [2]. To transcendentne miasto 
Boga stało się inspiracją dla kolejnego idealnego, 
tym razem w pełni ziemskiego projektu, jakim w po-

czątkach XX wieku stała się korona miejska/Stadtkro-
ne Brunona Tauta i powiązana z nim koncepcja Gla-
sarchitektur/szklanej architektury Paula Scheerbar-
ta. Między tymi wizjami pojawiały się obiekty, których  
rozwiązania techniczne przybliżały spełnienie pra-
gnienia transparentnej architektury.

Najdoskonalszym ziemskim wyobrażeniem Niebie-
skiego Jeruzalem są katedry gotyckie, z wielkimi oknami 
wypełnionymi witrażami, które dematerializowały ściany, 
a ich blask i kolorystyka nawiązywały wręcz dosłownie 
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do wizji św. Jana. Jednak dopiero Pałac Kryształowy 
projektu Josepha Paxtona na Powszechną Wystawę 
w Londynie w 1851 roku mógł zbliżyć się do malar-
skich i literackich wyobrażeń. Ludziom epoki, którzy 
chronili się przed słońcem pod parasolkami i kapelu-
szami, Paxton zaprezentował budynek z przenikającą 
się przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną. Nie miał on 
wywoływać przeżyć mistycznych na wzór prześwie-
tlonych witrażami katedr, jednak podziw zwiedzają-
cych wiązał się z zaskoczeniem lekkością i przejrzy-
stością wielkiej bazylikowej konstrukcji. Rezygnując 
z masywnych ścian, Paxton zaproponował całkowi-
cie nową jakość przeżywania architektury, a raczej 
przestrzeni – szklane ściany przepuszczały do wnę-
trza strumienie światła, dzięki czemu budynek prze-
stał odgradzać od świata. 

Dalszy krok uczynili architekci szkoły chicagow-
skiej, stopniowo wyzwalając się z przymusu orna-
mentów i odrywali urok zdematerializowanej archi-
tektury z dominacją szkła w elewacjach, gdzie ścia-
ny wprowadzały dodatkowe efekty odbić, skrzenia 
powierzchni.

Zasługą szkoły chicagowskiej było wprowadze-
nie w przestrzeń publiczną konstrukcji szkieleto-
wej jako nośnika szklanych elewacji, jednak dopiero 
Charles Rennie Macintosh w mistrzowski sposób ro-
zegrał kontrast między masywnością ściany a kru- 
chością szkła. Głębokie wcięcia wejściowej osi 
w Szkole Sztuk Pięknych w Glasgow z 1879 roku 
ujawniają grubość kamienia, podkreślając jednocze-
śnie lekkość szklanych powierzchni wielkich okien, 
dodatkowo chronionych przez balustrady z ażuro-
wych metalowych kwiatów i cienki okap. Inspiracją 
okazała się zaczerpnięta ze sztuki japońskiej kompo-
zycyjna zasada równoważenia pustki i pełni. W inny 
sposób kontrast lekkiego szkła i ciężkiego kamienia 
architekt ukazał w dobudowanym później skrzydle 
bibliotecznym, skupiając się tym razem na surowo-
ści kamiennej ściany.

Mistrzostwo konstrukcyjne szkoły chicagowskiej 
i wysmakowane efekty artystyczne Macintosha nie 
ujawniają tej fascynacji szkłem, jego blaskiem i przej-
rzystością, którą można odczytać w opisach Nie- 
bieskiego Jeruzalem. Dopiero pawilon przemysłu 
szklarskiego, wzniesiony przez Brunona Tauta na wy-
stawie Werkbundu w Kolonii w 1911 roku demonstro-
wał nowe możliwości szkła jako materiału budowla-
nego. Metalowa konstrukcja stała się jedynie cienkim 
rusztowaniem dla kolorowych szklanych cegieł, z któ-
rych wykonane były ściany, podłogi, a także kopuła 
przypominająca szlif kryształu. Natomiast schodko-
wa fontanna w dolnej kondygnacji, odbijająca migo-
tliwe błyski kolorowych ornamentów ścian, mogła ko-
jarzyć się zwiedzającym z apokaliptyczną rzeką wody 
żywota, jaśniejącą jak kryształ, wypływającą z tronu.

Te mistyczne skojarzenia były osadzone w teoriach 
artysty, przede wszystkim w idei Stadtkrone/miasta 
przyszłości opublikowanej w 1919 roku, wcielenia uto-
pii idealnego społeczeństwa, zbudowanego na zasa-
dach równości i współpracy. Symbolem nowego ro-
dzaju związku między ludźmi była dominanta tronu-
jąca w centrum miasta – rodzaj katedry skupiającej 
wszystkie sztuki, aby mieszkańcy czuli, co mogą so-
bie nawzajem ofiarować i (co) wiodło do uszlachet-
nienia poczucia wspólnoty.. [3]. Budynek jest kryszta-
łowy, wykonany ze szkła, materiału, który znaczy wię-
cej niż materia w swojej błyszczącej, transparentnej, 
migotliwej istocie [4]. 

Architekt wychodził od fantastycznych nowe-
li Paula Scheerbarta. Z kolei Scheerbat, publiku-
jąc w 1914 roku Glasarchitektur/szklana architektu-
ra, zadedykował ją Tautowi, wymieniając w tekście 
jego koloński pawilon. Był on dla Scheerbata dowo-
dem na to, że wizja nowej kultury i społeczeństwa 
nie jest mrzonką, lecz możliwym do osiągnięcia ce-
lem przyszłości:

„[I] Jeśli chcemy kulturę ponieść na wyższy po-
ziom, musimy zmienić naszą architekturę. (...) To jed-
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nak możemy jedynie przez wprowadzenie szklanej ar-
chitektury, która wpuszcza światło słońca, księżyca 
i gwiazd nie tylko przez parę okien – lecz przez moż-
liwie wiele ścian, które są w całości ze szkła – z ko-
lorowych szkieł.

[XVIII] Będzie tak, jakby ziemia przybrała się w bi-
żuterię z brylantów i emalii (...) Mielibyśmy więc raj 
na ziemi i nie musielibyśmy z tęsknotą oczekiwać 
raju niebiańskiego”.

Tym wizjom towarzyszyły całkiem konkretne opi-
sy techniczne:

[IV] (...) Światło między ścianami świeci na ze-
wnątrz i do wewnątrz. Zarówno zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne ściany mogą mieć kolorowy ornament. (..) 
Do ogrzewania są polecane elektryczne dywany, któ-
re mogą pokrywać podłogi.

[XXXIII] Przez ten rodzaj oświetlenia cały szkla-
ny dom stanie się wielką latarnią, która w ciszy let-
nich i zimowych nocy będzie świecić jak świetlny 
chrząszcz i robaczek świętojański. 

[XXIX] (...) Szklane cegły [luksfery] powinny za-
stąpić w wielu wypadkach żelazne szkielety [kon-
strukcyjne].

[XVII] (...) szkło można również tworzyć jako pa-
jęcze włosy (...) mogą stworzyć całkiem nowy prze-
mysł rzemiosła artystycznego: narzuty, pokrycia foteli 
itp. są możliwe ze szklanych włosów” [5].

O ile związki Brunona Tauta i Paula Scheerbar-
ta są niezaprzeczalne, to ich relacje z wizją szkla-
nych domów z Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, 
zostały słabo zbadane [6], choć podobieństwa opi-
sów są uderzające. Trudno przy tym mówić o wzo-
rowaniu się pisarza na teorii Glasarchitektur, bo 
wprawdzie Przedwiośnie powstawało dopiero w la-
tach 1921–1924, ale motyw szklanych domów poja-
wia się już w 1912 roku w Urodzie życia. U wszyst-
kich trzech twórców szklana architektura określała 
formy przyszłej cywilizacji, a barwione szkło wydo-
bywało takie jej właściwości jak lekkość, czystość, 

przejrzystość, blask i dematerializacja, ale też du-
chowość i wolność. Te fizyczno-symboliczne wła-
ściwości miały być też cechami człowieka przyszło-
ści: jak pisał Adolf Behne w 1920 roku, nowy euro-
pejczyk będzie jak szkło: pełen łagodności i jasnej 
pewności [7]. Otwarcie szeroko rozumianego domu 
oznaczałoby, że człowiek żyje w bezpiecznym, bu-
dzącym zaufanie świecie.

Charakterystyczne powiązanie koncepcji arty-
stycznych i etycznych w Glasarchitektur tłumaczy za-
interesowanie szkłem w twórczości innych architek-
tów awangardy międzywojennej, głównie Miesa van 
der Rohe, który już w początkach lat 20. XX wieku 
przedstawił projekty szklanych wieżowców: biurow-
ca przy Friedrichstrasse i drapacza chmur. 

W jego twórczości wpływy Scheerbarta zostały 
zracjonalizowane i pozbawione ekspresjonistycznego 
mistycyzmu, zachowując wymiar etyczny, związany 
z programami poprawy warunków mieszkaniowych. 
Redukcja ściany pozwalała na doświetlenie miesz-
kań, a jej parawanowy charakter we wnętrzach miał 
podkreślać otwartość przestrzeni i wolność użytkow-
nika w dopasowywaniu mieszkania do własnych po-
trzeb. W wydaniu popularnym zostało to zastosowa-
ne w osiedlu Weiβenhof w Stuttgarcie, a w pełniej-
szej, luksusowej wersji w willi Tugendhatów w Brnie 
z 1930 roku, zaś po II wojnie światowej w domu Edith 
Farnsworth, który był efektem długotrwałych studiów 
nad architekturą mieszkaniową.

Twórczość Miesa van der Rohe, skierowaną do 
zamożnych inwestorów, trudno wiązać z utopijny-
mi programami przebudowy społecznej, ale on tak-
że wyraził charakterystyczne dla awangardy dążenie 
do tworzenia lepszej przyszłości. Podczas przygoto-
wań do wystawy w Weiβenhof pisał: Chcę w budyn-
kach (...) zdobyć nowy ląd. W tym widzę jedyny sens 
naszej pracy (...). Przed dwudziestu laty starałem się 
budować dobre, czyste, rozsądne domy. W między-
czasie moje ambicje się zmieniły [8]. 
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Andrzej Turowski, interpretując sztukę radykalne-
go modernizmu [9], przypomniał deklarację ekspre-
sjonistycznej grupy Die Kommune, powstałej w 1919 
roku w Berlinie, która nie pragnęła rewolucji, ponie-
waż „sama była rewolucją” [10]. Nie tylko radyka-
lizm społeczny, ale już sam radykalizm artystyczny 
był próbą urzeczywistnienia marzenia o raju na zie-
mi, który w ślad za Apokalipsą przywoływał Scheer-
bart. Podstawą wiary w siłę sprawczą (nowej) sztuki, 
głównie architektury było przekonanie, że organizm 
człowieka przystosowuje się do miasta [11]. Nowe 
formy będą więc w stanie stworzyć nowego, szczę-
śliwszego człowieka i jego optymalne otoczenie, 
zgodne, co w kontekście Glasarchitektur nie jest 
bez znaczenia, z organizacją kosmosu. Kosmiczne,  
zsekularyzowane odniesienia sztuki awangardowej 
stanowiłyby swego rodzaju gwarancję przyszłego 
porządku społeczno-artystycznego. 

Krok dalej w dążeniu do Niematerialnego, likwi-
dacji granic między człowiekiem a środowiskiem za-
proponował w latach 60. XX wieku Yves Klein w ar-
chitekturze i urbanistyce powietrza, czyli np. mury ze 
sprężonego powietrza lub ognia, a wręcz klimatyza-
cję wielkich przestrzeni geograficznych, co zniwelo-
wałoby potrzebę jakiejkolwiek architektury i posłuży-
ło do zrekonstruowania legendy raju utraconego [12].

O ile oddziaływanie Miesa van der Rohe na ar-
chitekturę współczesną jest niezaprzeczalne, to idee 
Scheerbarta zostały w znacznym stopniu zapomnia-
ne. Wydaje się to tym bardziej zaskakujące, że od 
końca XX wieku właśnie szklana architektura zdo-
minowała myślenie projektowe, a rozwój technologii 
pozwala na udoskonalanie właściwości szkła i coraz 
szersze jego stosowanie [13]. Przesłaniem demate-
rializacji ściany jest otwartość i elastyczność, ale na 
przełomie XX/XXI wieku szklane budowle stały się 
głównie synonimem luksusu i prestiżu, zarówno insty-
tucji, jak architektów. Wieżowce Dubaju, genueńska 
biosfera Piano, trzy wieżowce Hadid-Libeskind-Izosaki 

dla Mediolanu nie mają ambicji budowania utopii lep-
szego świata, co jest zrozumiałe w postmodernistycz-
nym świecie, który stracił wiarę w ich niewinność po 
kompromitacji wielu projektów uszczęśliwienia ludz-
kości i nadmiernego porządku. 

Gorzej, że przeszklenia biurowców oznaczające 
transparentność instytucji często tylko pozornie łą-
czą przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną, publiczną 
i prywatną, bowiem granicy między nimi strzegą inne 
systemy bezpieczeństwa. Niepokojące staje się i to, 
że bywają one nowym rodzajem zniewolenia, a przej-
rzystość szklanej klatki pozwala na kontrolę czło- 
wieka z zewnątrz i wewnątrz, bez osłony przed  
wzrokiem innych. Rzeczywiście wolny związek czło-
wieka ze słońcem, księżycem i gwiazdami za szkla-
nymi ścianami luksusowych apartamentów stał się 
dostępny dla najbogatszych.

W ten sposób te budynki mogą stać się symbo-
lem XXI wieku: łatwa dostępność do nowych mediów 
kryje podatność na inwigilację, pozorna otwartość 
staje się starannie opracowaną wersją publicznego 
 wizerunku. Przenikanie światów staje się złudze-
niem optycznym, co już w latach 60. XX wieku po-
kazał w swoim malarstwie Richard Estes, ale przede 
wszystkim społecznym, o czym pisze np. Zygmunt 
Bauman. W jego interpretacji człowiek żyje dzisiaj 
w coraz bardziej wrogim i niezrozumiałym świecie, 
pozbawiony poczucia pewności i bezpieczeństwa – 
wbrew wizualnemu otwarciu architektury, która w tej 
pesymistycznej wersji uczestniczyłaby raczej w grze 
pozorów niż kreowała przyjazne, dostępne otocze-
nie, jakim w zamierzeniu ma być np. Kanagawa Isti-
tute of Technology w Tokio, zaprojektowany przez 
biuro architektoniczne Junya Ishigami. Szklane ścia-
ny otwierają się na użytkowników, a nieregularne 
 rozmieszczenie podpór odwołuje się do naturalne-
go, może nawet kosmicznego porządku. Chyba jed-
nak w postmodernistycznym świecie nawet kosmos 
nie daje wizji raju.
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TRWANIE I PRZEMIJANIE ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ

DURABILITY  AND  FLEETINGNESS  OF  INDUSTRIAL  ARCHITECTURE

Historyczne obiekty i zespoły przemysłowe stanowią istotne dziedzictwo kultury materialnej. Budynki i struk-
tury o skromnej, niezauważalnej architekturze, pozbawione pierwotnej funkcji, o poważnie nadwyrężonej kon-
dycji technicznej wydają się być elementami niepotrzebnymi i skazanymi na nieuchronną zagładę. Obszary, 
na których się znajdują, nierzadko posiadają znaczną wartość inwestycyjną. Postrzeganie zespołów prze-
mysłowych przez pryzmat wartości działki budowlanej potęguje niebezpieczeństwo przyspieszonej likwida-
cji – przemijania zespołu poprzemysłowego.

Słowa kluczowe: adaptacja, krajobraz kulturowy, obiekty poprzemysłowe 

Historical and industrial buildings are an important heritage of material culture. Architecturally plain and 
‘inconspicuous’ buildings and edifices lacking their original function and being in bad technical condition 
seem useless and doomed to destruction. Areas on which they are built are often quite valuable in terms of 
investments. Seeing industrial buildings from the angle of building plot’s value increases the danger of pre-
mature demolition – disappearing of postindustrial complex.

Keywords: adaptation, cultural landscape, post-industrial buildings

Wprowadzenie
Obiekty i zespoły przemysłowe powstałe na prze-

strzeni XIX wieku, będące elementami składowymi 
peryferyjnych obszarów miast, w wyniku procesów 
urbanizacyjnych w kolejnych dziesięcioleciach oto-
czone zostały zabudową miejską, stając się indu-
strialnymi wyspami w ich ścisłych centrach. Krajobraz 
kominów przemysłowych i osiedli robotniczych stał 
się elementem rozpoznawalnym i swego rodzaju wy-
znacznikiem ówczesnego miasta. Ewolucja procesów 

wytwórczych, własnościowych i gospodarczych do-
prowadziła do zaniechania produkcji w wielu z nich. 
Opuszczone zabudowania produkcyjne, hale i struk-
tury przemysłowe stały się kłopotliwym elementem 
krajobrazu zurbanizowanego. Budynki i budowle nie-
odpowiadające współczesnym potrzebom produkcyj-
nym, bez właściwych form zagospodarowania, ule-
gały i nadal ulegają stopniowej destrukcji.

Obszary przemysłowe, które z racji charakteru 
procesów technologicznych, swej struktury i formy,  
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często negatywnie oddziaływały na otoczenie i środo-
wisko, po zaprzestaniu użytkowania stały się zdegra-
dowanymi przestrzeniami generującymi destrukcyjnie 
procesy natury społecznej i przestrzennej.

Transformacja porzuconych przestrzeni stała się 
koniecznością. Przyjmuje ona różnorodne formy: 
od zachowawczych i ochronnych po działania cał-
kowicie je niszczące. Na kształt przemian zasadni-
czy wpływ miało postrzeganie strefy dawnej działal-
ności produkcyjnej jako terenu o atrakcyjnym cha-
rakterze pod nowe inwestycje budowlane. Istnieją-
ca w obrębie likwidowanych fabryk zabudowa oka-
zywała się najczęściej przeszkodą w realizacji za-
mierzonych celów.

Przemijanie – użyteczność, trwałość, piękno
Obiekty przemysłowe, tak jak wszystkie inne skła-

dowe architektury i budownictwa, podporządkowa-
ne są trzem podstawowym regułom opisujących ich 
istnienie: użyteczność, trwałość i piękno. Trzy wza-
jemnie uzupełniające się pojęcia określają możliwo-
ści powstania, trwania i przemijania architektury prze-
mysłowej.

Ostatni element witruwiańskiej triady – piękno – 
w przypadku budynków przemysłowych nie zawsze 
jest spełniony wprost – obiekty przemysłowe najczę-
ściej wznoszone były jako czysto utylitarne formy. 
Choć podporządkowane funkcji, budowle uzyskiwa-
ły walory estetyczne dzięki odpowiednim proporcjom, 
podziałom i rytmom elewacji, jak również stosowa-
niu rodzimych materiałów budowlanych. Ich struktu-
ry, nieposiadające wybitnych walorów estetycznych, 
na przestrzeni lat stały się istotnymi świadkami roz-
woju dziedzictwa kulturowego. Nierzadko, dzięki swej 
formie architektonicznej, stanowią do chwili obecnej 
ważne wyróżniki w przestrzeniach miejskich.

Użyteczność i trwałość, jak w każdej budowli, na-
leżą do podstawowych elementów określających sens 
i możliwość powstania dzieła. W przypadku obiektów 

przemysłowych te dwa określenia zdają się być pod-
stawowymi wyznacznikami ich istnienia.

Kraniec życia technicznego budynków poprzez 
zużycie ich elementów budowlanych jest oczywisty 
i bezdyskusyjny. Podejmowane działania zmierzające 
do odtworzenia i utrwalenia fizycznej tkanki obiektu, 
w przypadku budynków wciąż funkcjonujących bądź 
obiektów o wysokich walorach historycznych, tech-
nicznych czy architektonicznych są w pełni uzasad-
nione. Budynki pozbawione tych cech są skazywane 
na unicestwienie. Jest to usprawiedliwiony, natural-
ny proces, w którym obiekt zużyty jest eliminowany, 
a odzyskana przestrzeń wykorzystywana jest do no-
wych celów, łącznie z tworzeniem nowych dzieł archi-
tektonicznych spełniających wymogi współczesności.

Wydaje się, iż oczywistym procesem jest również 
przejście budynków do historii, których istnienie de-
terminowane było wyłącznie ich funkcją. Brak moż-
liwości korzystania z budynku, który wzniesiono wy-
łącznie w jednym określonym celu zdaje się skazy-
wać go na całkowitą zagładę. Jednak i w tej sytuacji 
winny być rozpatrywane walory obiektu jako doku-
mentu rozwoju myśli technicznej danej gałęzi prze-
mysłu, rozwoju regionu czy rozwoju danej miejsco-
wości. Szczególnie istotna jest w tym przypadku uni-
katowość i oryginalność budynku i zachodzących 
w nim procesów. Chociaż przemijanie omawianej gru-
py obiektów może wydawać się oczywiste, równocze-
śnie oczywistym powinno być niedopuszczenie do fi-
zycznej destrukcji przynajmniej reprezentantów wy-
branych typów zabudowań. Przykładami mogą być 
zarówno wielkopowierzchniowe kompleksy związane 
z przemysłem wydobywczym, jak i małe, punktowe 
obiekty, które definitywnie straciły pierwotną funkcję, 
m.in. wiatraki, kolejowe wieże ciśnień, gazownie miej-
skie. Brak działań ochronnych oraz fizyczna likwida-
cja niepotrzebnych już budynków może przyczynić 
się do spowodowania nieodwracalnych strat w kra-
jobrazie kulturowym regionu.
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Określenie trwanie i przemijanie architektury prze-
mysłowej, wyłącznie na podstawie zasady funkcjonal-
ności, stanu technicznego czy jakość architektury nie 
sprawdza się w przypadku zespołów położonych na 
atrakcyjnym obszarze inwestycyjnym. Wysokie walo-
ry środowiskowe, dobra komunikacja, pełne uzbroje-
nie terenu czy stosunkowo niskie koszty pozyskania 
działki stają się nadrzędną wartością. Na drugi plan 
schodzą walory estetyczne, historyczne i poznawcze 
obiektów. Priorytetem staje się wartość działki oraz 
zapisy określające warunki nowej inwestycji budow-
lanej. Niemal w każdym mieście, niezależnie od jego 
wielkości, można znaleźć przykłady eliminacji histo-
rycznej architektury przemysłowej na rzecz pozyska-
nia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. 

Likwidacja obiektów przemysłowych, które utra-
ciły pierwotne funkcje, są dodatkowo zdekapitalizo-
wane i pozbawione cech klasycznie postrzeganego 
kanonu piękna, często nie wzbudza większych emo-
cji wśród mieszkańców. Przykładem może być ze-
spół zabudowy produkcyjnej w Głuszycy na Dolnym  
Śląsku. Dawna fabryka włókiennicza firmy Meyer-
Kauffmann Textilwerke A.G. oraz zlokalizowana w jej 
obrębie kotłownia przemysłowa projektu Ericha Men-
delsohna, to zakłady które tworzyły przemysłowy ko-
ściec miasta, a jednak po zakończeniu produkcji i po 
latach dewastacji zostały wyburzone. Zlikwidowano 
wszystkie obiekty produkcyjne i pomocnicze dwóch 
oddziałów fabryki oprócz... komina zakładowego bę-
dącego w rejestrze zabytków.

Do powszechnie znanych i kontrowersyjnych wy-
burzeń obiektów przemysłowych we Wrocławiu (np. 
rzeźnia miejska, cukrownia Klecina, część browaru 
Piast) dołączyły w ostatnich miesiącach fizyczne li-
kwidacje cukrowni Wrocław i browaru Zakrzów. Dwa 
ostatnie zespoły posiadały zdecydowanie skromniej-
sze formy architektoniczne aniżeli wcześniej wymie-
nione, jednak również stanowiły istotne świadectwa 
industrialnej historii miasta.

Eliminacja dawnych form oczywiście nie gwaran-
tuje w żaden sposób zastąpienia ich wartościowy-
mi dziełami architektonicznymi. Bodaj najjaskraw-
szymi przykładami takiej praktyki inwestorskiej są 
liczne obiekty handlowe o swej barakowo-pudełko-
wej formie.

Trwanie – nowe funkcje w starych strukturach
Zabudowania przemysłowe są szczególnie wrażli-

we na zanik podstawowej, pierwotnej funkcji. Zmiana 
wymagań właścicieli i użytkowników obiektów, skut-
kująca zaniechaniem użytkowania zgodnie z przezna-
czeniem, prowadzi zwykle do powolnego zniszcze-
nia obiektów. Podstawową formą ochrony i możliwo-
ści trwania architektury poprzemysłowej jest nadanie 
jej nowego programu użytkowego.

Powszechnym obrazem starych struktur przemy-
słowych jest wykorzystywanie przestrzeni dawnych 
zakładów do niskonakładowych form użytkowania. 
We wnętrzach dawnych hal i magazynów urzą- 
dzane są warsztaty, hurtownie, wprowadzane są prze-
różne funkcje o niskim stopniu uciążliwości. Wykorzy-
stanie historycznych obiektów w taki sposób niestety 
nie poprawia ich kondycji technicznej. Czas trwania 
architektury w takim stanie, a właściwie jej wegeta-
cja, może być mierzony stopniem zużycia elementów 
konstrukcyjnych. Brak nakładów inwestycyjnych i re-
montowych odkłada w czasie nieuniknione – fizyczną 
likwidację tychże obiektów. Cały czas liczne są przy-
kłady całkowitego braku funkcji użytkowej budynków 
i terenu oraz niszczenie tkanki budowlanej. Istnienie 
czy wręcz jej przetrwanie uzależnione jest wówczas 
od stopnia zabezpieczenia obiektu i czasu, jaki upły-
nie do znalezienia odpowiedniego inwestora. 

Niestety, ciągle zbyt rzadkie są kompleksowe 
działania urbanistyczno-architektoniczne mające na 
celu rewitalizację większych kwartałów zabudowy 
poprzemysłowej wraz ze świadomym kształtowa-
niem i ochroną krajobrazu kulturowego. Istniejące  
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realizacje skupiają się najczęściej na podstawowych 
pracach związanych z modernizacją, remontem 
i adaptacją zespołów poprzemysłowych. Przykłady 
udanych adaptacji niewielkich, jednobudynkowych  
zakładów znaleźć można w różnych miejscach, m.in. 
w: Działdowie i Kórniku (gazownie miejskie – hotel, 
biura), Koszalinie (browar – gastronomia), Krako-
wie (elektrownie – scena teatralna, biura), Gdańsku 
(elektrownia – filharmonia), Stargardzie Szczecińskim 
(młyn – hotel, gastronomia), Wrocławiu (słodownie: 
Strzeż się i Pańska – biblioteka, hotel). Wszystkie sta-
rannie zrealizowane projekty pozwalają na trwanie hi-
storycznej formy architektury przemysłowej. Z więk-
szych projektów rewitalizacyjnych warto wspomnieć 
również o fabrykach włókienniczych Poznańskiego 
i Scheiblera w Łodzi, browarze Huggera w Poznaniu, 
Polskiej Wełnie w Zielonej Górze czy zespole tkalni 
w Żyrardowie. Realizacje w różnym stopniu spełniły 
oczekiwania ochrony dziedzictwa poprzemysłowe-
go, jednak każda z nich pozwoliła nie tylko na trwa-
nie, ale na nowy rozdział w życiu dawnej architektu-
ry przemysłowej oraz na jej nowe postrzeganie przez 
użytkowników.

Podsumowanie
Materialne dziedzictwo poprzemysłowe – budyn-

ki, budowle, różnorodne struktury przestrzenne sta-
nowią istotny element przestrzeni. Obiekty, których 
systemy konstrukcyjne oraz wnętrza podporząd-
kowane były specjalistycznym procesom technolo-
gicznym są niezwykle wrażliwe na wygaszenie pier-
wotnych funkcji. Nieużytkowane, trudne do adapta-
cji, niszczejące budynki zdają się być skazane na fi-
zyczną likwidację. Traktując zespoły poprzemysłowe 
jako ważny element krajobrazu kulturowego należy 
dążyć do zachowania reprezentatywnej, najcenniej-
szej grupy obiektów nie tylko poprzez ich fizyczne 
i bierne trwanie w krajobrazie. Ważne jest aby obiek-
ty, które przestały pełnić pierwotną, służebną funkcję 
w gospodarce, mogły stać się pełnoprawnymi byta-
mi architektonicznymi w tkance miasta. Wzorcowym 
działaniem powinno być podejmowanie takich prac, 
aby stary i niepotrzebny zespół nie tylko zajmował 
miejsce – trwał, ale poprzez dobrze dobraną funkcję 
zgodną z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców, 
akcentował swoją tożsamość oraz pozwalał na ak-
tywną obecność w świadomości odbiorców.
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Artykuł poświęcony jest problemowi blokowisk, palącemu zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej, gdzie obszary takie stanowią od 45%–70% miejskich zasobów mieszkaniowych. Zarówno technologicz-
nie, jak i pod względem standardów życia, a także bardzo często estetyki i wyrazu architektonicznego, pre-
fabrykowane bloki mieszkalne należą już do przeszłości. Także w krajach Zachodu problem ten, choć na 
mniejszą skalę, jest ciągle aktualny.

Słowa kluczowe: mieszkanie, osiedle mieszkaniowe, standardy mieszkaniowe

The paper is devoted to the issue of the mass housing estates, which is especially emergent in the Middle 
and Eastern Europe, where between 40 and 70 per cent of town’s households are placed in such structures. 
In terms of living standards,technology and architectural appearance they are already belong to the past. 
The problem seems to be still actual also in Western countries.

Keywords: apartment, housing estate, living standards

Osiedla prefabrykowanych bloków mieszkanio-
wych, powstające na całym świecie po II wojnie świa-
towej odcisnęły szczególnie silne piętno na struktu-
rze miast w krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej. Szacuje się, że pomimo zauważalnego – cho-
ciażby w Polsce- wzrostu nowych inwestycji dewe-
loperskich w ostatnim ćwierćwieczu, wciąż stanowią 
one od 45% – 70% miejskich zasobów mieszkanio-
wych [1]. Zarówno technologicznie, jak i pod wzglę-
dem standardów życia, a także bardzo często estetyki 

i nijakiego wyrazu architektonicznego, prefabrykowa-
ne bloki mieszkalne należą już do przeszłości. Pomi-
mo to trwają jako relikty minionej epoki, gdyż warun-
ki ekonomiczne nie pozwalają,w ogromnej większo-
ści, na ich łatwą i opłacalną rewitalizację, czy wręcz 
zastąpienie nowymi strukturami. Niska jakość życia 
w kreowanych przez wielkopłytowe blokowiska ob-
szarach miast prowadzi na całym świecie do rozlicz-
nych patologii. Problematyka ta jest w kręgu zainte-
resowań wielu naukowców – socjologów miasta, ale 
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Barcelona – Ciutat Meridiana (fot. M. Gyurkovich)
Barcelona – Ciutat Meridiana (photo by M. Gyurkovich)
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przede wszystkim architektów i urbanistów [2]. Spo-
śród krajów byłego bloku komunistycznego najwięk-
szy wkład w ich rewitalizację mają Niemcy, którzy 
odziedziczyli po byłym NRD ogromne obszary osie-
dli z budynkami o bardzo niskim standardzie, czę-
sto opuszczanymi przez dotychczasowych lokatorów 
[3]. Miasta Zachodu, pomimo, iż budowę prefabry-
kowanych osiedli zarzucono tam o wiele wcześniej, 
bo pod koniec lat 70., również zmagają się z tym 
trudnym dziedzictwem.

Barcelona, która w dużo mniejszym stopniu, niż 
miasta w naszej części kontynentu, została pokry-
ta blokowiskami w okresie od lat 50. do 70. XX wie-
ku [4], po dziś dzień zmaga się z tym problemem. 
Pomyślane przede wszystkim jako miejsca zamiesz-
kania robotników i imigrantów, usytuowane są prze-
ważnie na peryferiach miasta, wokół obwodnicy miej-
skiej – La Ronda [5], z dala od historycznego cen-
trum, czy też szachownicowego układu ulic Eixample. 
W przeciwieństwie do wielkopłytowych osiedli w Pol-
sce, architektura wielu spośród nich posiada indywi-
dualny charakter [6], a czysto modernistyczne formy 
w śródziemnomorskim słońcu wyglądają o wiele szla-
chetniej. Pomimo to, niski standard mieszkań, amor-
ficzna przestrzeń publiczna, brak właściwego układu 
komunikacyjnego i struktura społeczna mieszkańców, 
w połączeniu z latami zaniedbań, także tam dopro-
wadziły do licznych patologii. 

Za przykład niech posłuży Ciutat Meridiana, funk-
cjonujący pierwotnie pod nazwą Font Magues ze-
spół mieszkaniowy położony malowniczo na stokach 
wznoszących się nad Barceloną wzgórz Collserola, 
na północno wschodniej granicy miasta. Zajmujące 
około 35,5 ha na dwóch stromych zboczach, osiedle 
zostało zaplanowane w 1964 roku dla 15 000 miesz-
kańców – przede wszystkim relokowanych z podmiej-
skich slumsów – i było realizowane sukcesywnie do 
początku lat 70-tych. Wciśnięte pomiędzy zalesione 
zbocza (Park Narodowy) a ruchliwą autostradę i linię 

kolejową jest wątpliwą wizytówką miasta dla wjeżdża-
jących od strony Francji. 

Działka przeznaczana wcześniej pod lokaliza-
cję nowego cmentarza miejskiego, usytuowana 
jest właściwie poza zwartym obszarem zabudowań 
Barcelony, na przeciwległych w stosunku do mia-
sta zboczach i nie posiada z nią żadnych związ-
ków przestrzenno-widokowych. Pod względem kli-
matycznym, infrastrukturalnym oraz ze względu na 
rzeźbę terenu, nie spełniała wymogów stawianym 
obszarom masowego mieszkalnictwa. Pomimo to 
prywatny inwestor zdecydował się na wybudowanie 
realizowanego etapami osiedla bloków socjalnych, 
wyposażonego w podstawowe usługi (mini-targ, 
szkoła, przedszkole, lokale handlowo-usługowe, 
kościół). Zamieszkiwana w blisko 40% przez imi-
grantów z Ekwadoru, Pakistanu i Maroka [7] Ciutat 
Meridiana od lat zmaga się z licznymi problemami 
natury ekonomicznej, społecznej i urbanistycznej. 
Równocześnie jej mieszkańcy postrzegani są jako 
pożądany i liczący się elektorat w każdych wybo-
rach o charakterze lokalnym.

Malownicze położenie zespołu, które zapewne 
mogłoby okazać się atutem przy niższej intensyw-
ności zabudowy (chociażby jednorodzinnej, szerego-
wej, lub semi-collective), przy ogromnej skali założe-
nia okazało się poważnym problemem. Kręte, jedno-
kierunkowe uliczki, brak bezpośredniego dojazdu do 
wielu budynków, niedostatek miejsc postojowych dla 
samochodów oraz konieczność pokonywania w co-
dziennej drodze do domu setek schodów i pochylni 
były dla mieszkańców przez lata ogromnym utrudnie-
niem. Nie bez znaczenia był brak dogodnego połą-
czenia komunikacją publiczną z centrum Barcelony. 
Konieczność przesiadki na szybką kolej podmiejską, 
bądź peryferyjnie kursujące autobusy wydłużała co-
dzienne dojazdy do pracy i urzędów. Dopiero w ostat-
nich latach przedłużono linię metra i doprowadzono 
ją aż na teren Ciutat Meridiana. 
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Przez dziesięciolecia władze dzielnicowe i miejskie 
starały się poprawić problemy dostępności w osiedlu, 
realizując system ruchomych schodów, wind, a na-
wet kolejki szynowo-linowej, łączących położone wy-
żej budynki z usytuowaną u stóp zespołu stacją ko-
lejki podmiejskiej. W maju 2004 roku Parlament Kata-
loński ustanowił Prawo dla osiedli, dzielnic i miast wy-
magających specjalnej uwagi, które wraz z podjętym 
przez miasto Nou Barris Action Program 2006–2010 
dają szansę na większe zmiany w zespole, w którym 
około 15% mieszkań jest obecnie niezasiedlonych [8]. 
Pierwszym widocznym efektem jest wspomniana linia 
metra, wymieniane są nawierzchnie chodników, po-
dobnie jak w całym mieście – tereny zielone są bardzo 
zadbane (zupełnie inaczej niż na polskich osiedlach). 
Z obiektów kubaturowych zrealizowano futurystyczny, 
wkopany w zbocze góry budynek biblioteki [9], który 
ma stać się jednym z katalizatorów dzielnicy. W pla-
nach przeznaczonych do realizacji są trzy nowe prze-
strzenie publiczne oraz rewitalizacja istniejącego forum 
miejskiego i domu seniora, budowa centrum rehabili-
tacji oraz budowa około 400 nowych mieszkań w bu-
dynkach o zróżnicowanym standardzie. Do istotnych 
zamierzeń należy realizacja mostu, łączącego osie-
dle z terenami po drugiej stronie autostrady oraz pla-
nowany parking publiczny pod istniejącym boiskiem 
sportowym, który przyczyni się zapewne do częścio-
wego jedynie rozwiązania problemu parkowania. Pro-
ponuje się również lokalizację stacji recyclingu na te-
renie zespołu. Całemu zamierzeniu towarzyszą rozbu-
dowane programy socjologiczne i ekonomiczne, które 
mają przeciwdziałać izolacji i marginalizacji społecz-
nej mieszkańców, zwłaszcza imigrantów. Ze względu 
na trudną sytuację ekonomiczną kraju i miasta, część 
z wymienionych inwestycji została niestety wstrzyma-
na na czas nieokreślony.

Pomimo to wydaje się, że od strony urbanistycz-
nej zespół czeka świetlana przyszłość. Chociaż przy-
byszom z naszej części Europy, przyzwyczajonym do 

wielkopłytowych blokowisk, już istniejące rozwiązania 
w tej dziedzinie wydają się być niemalże luksusowe, 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Wyraźna dyspro-
porcja w standardzie widoczna jest pomiędzy warstwą 
urbanistyczną, a architektoniczną Ciutat Meridiana.

Zdaniem części badaczy [10] podstawową wadą 
lokowania bloków mieszkalnych w miastach śród-
ziemnomorskich było zaburzenie tradycyjnego  
układu funkcjonalnego budynku mieszkalnego, 
w którym partery przeznaczone były na generują-
ce spotkania sąsiedzkie lokale usługowe i gastro-
nomiczne. W większości budynków na osiedlach ta 
funkcja jest nieobecna- partery, podobnie jak inne 
kondygnacje, zajęte są przez mieszkania [11]. Tym 
samym zmuszanie wszystkich mieszkańców, do 
przebywania przede wszystkim wewnątrz mieszkań 
jest czymś obcym miejscowej kulturze. W omawia-
nym zespole sytuacja wygląda analogicznie.

Wyraz architektoniczny budynków w Ciutat Meridia-
na także pozostaje wiele do życzenia. Zwłaszcza w star-
szej części osiedla- wokół głównego placu i drogi pro-
wadzącej od strony stacji kolejowej. Detal i wykonanie 
są dość toporne, podobnie jak brak odpowiednich roz-
wiązań technicznych w budynkach (umieszczane indy-
widualnie przez lokatorów wyloty wentylacji kuchennych 
i łazienkowych). Widoczne jest wieloletnie zaniedbanie 
elementów elewacji. Estetyka niższych budynków od 
razu informuje odwiedzającego, że znajduje się w no-
wych slumsach. Obiekty zrealizowane później – przede 
wszystkim budynki wysokie oraz niektóre bloki umiej-
scowione na grzbiecie wzgórza charakteryzują się  
ciekawszym, bardziej dynamicznym detalem, który wy-
dobywa modernistyczną grę brył w świetle. Bardziej wy-
ważone są też proporcje otworów okiennych, dzięki cze-
mu elewacje wyglądają na zaprojektowane, a nie tylko 
odzwierciedlają układ funkcjonalny wnętrza.

Układy funkcjonalne są jednym z największych 
problemów w budynkach zespołu. Dominują miesz-
kania małe, zupełnie nie odpowiadające potrzebom 
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wielopokoleniowych rodzin imigrantów. Systemy kon-
strukcyjne budynków nie zawsze pozwalają na do-
godne łączenie mieszkań. Jest to jedna z przyczyn 
wyludniania się osiedla. Rozwiązaniem mogłyby się 
okazać dostawiane do elewacji – na niezależnej kon-
strukcji lub zintegrowanej z budynkami- boksy o róż-
nych rozmiarach, mieszczące dodatkowe, potrzebne 
pokoje. Wpłynęłoby to również pozytywnie na przeła-
manie monotonii nudnych i płaskich elewacji.

W proponowanych przez miasto i region dzia-
łaniach zabrakło myślenia o estetyce i nowym wy-
razie architektonicznym zespołu. Podobnie jak 
w polskich blokowiskach, przecież to on właśnie jest  
jednym z głównych czynników powodujących margi-
nalizację osiedla. Wydaje się, że rozwiązywanie pro-
blemów społecznych i urbanistycznych, bez zmiany 
i nowego zdefiniowania architektonicznej przestrzeni 
zespołu nie jest rozwiązaniem całościowym.

PRZYPISY

[1] W zależności od kraju i miasta; według najnowszych ba-
dań, w Polsce jest to 43% gospodarstw domowych oraz 20% 
budynków mieszkalnych (wliczając budownictwo jednorodzin-
ne i zagrodowe poza obszarami miejskimi) – porównaj [1], [4].
[2] Przytoczone pozycje bibliograficzne są jedynie wybo-
rem kilku ostatnich prac na ten temat.
[3] Szczególnie cenne są tutaj opracowania naukowe Ga-
brieli Rembarz, w tym pozycje bibliograficzne [4],[7]; pro-
blemom rewitalizacji osiedli w Berlinie poświęcona była 
także jedna z edycji międzynarodowych warsztatów pro-
jektowych Exploring the Public City,w której uczestniczyli 
pracownicy IPU wraz z grupą studentów WA PK.
[4] Adolf Sotoca Garcia wyróżnia zaledwie 23 tego typu ze-
społy w granicach administracyjnych miasta (w 2010 roku 
– 1680 tys. mieszkańców), czego nie można niestety po-
wiedzieć o otaczającym je obszarze metropolitarnym  
(w 2010 roku – 4500 tys. mieszkańców), gdzie przeważnie

lokowano osiedla-sypialnie w latach 60. i 70. ubiegłego 
stulecia [8].
[5] Ukończonej dopiero w latach 80. XX w. [8].
[6] Podobnie jak to miało miejsce np. we Francji, gdzie 
osiedla mieszkaniowe projektowały znane pracownie ar-
chitektoniczne 
[7] Dane z 2009 roku (por.: www.bcn.es).
[8] Dane z maja 2011 roku (por.: www.bcn.es).
[9] Proj. Rafael Perera Leoz, 2005–2010, por.: W. Kozioł, 
Biblioteca de La Zona Nord (www.architektura.pb.edu.pl/
arch-wsp)
[10] por.: [6]
[11] Prowadzi to do czasowego lub stałego zawłaszczania 
fragmentów przestrzeni publicznej, na której tradycyjnie to-
czy się życie miast śródziemnomorskich – widoczne jest to 
także w omawianym osiedlu w formie przydomowych ogród-
ków, czy też suszarek na pranie.
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To, co niegdyś zakryte, dziś staje się chciane i pożądane. Rehabilitacja architektury modernistycznej w tkan-
ce współczesnego Szczecina, stanowi o nowej jakości estetycznej i użytkowej XXI-wiecznego miasta. Są 
to realizacje znanych architektów niemieckich, zaliczanych do światowej awangardy poprzedniego stulecia. 
Nieświadomość istnienia tego typu architektury wśród mieszkańców regionu pomorskiego jest powszechna. 
Zmartwychwstanie modernizmu odnosi się zatem do warstwy mentalnej architektów – projektantów, a także 
świeżego spojrzenia na ten rodzaj budowli, uwarunkowany w aspekcie historycznym.

Słowa kluczowe: modernizm, mieszkaniówka miejska, rekonstrukcja

What was once hidden now becomes wanted and desired. Rehabilitation of modernistic architecture in the 
contemporary Szczecin defines a new aesthetic and usable quality of the 21st c. city. The majority of inhabitants 
in the region are not even aware that some facilities in the region were designed by distinguished German 
architects now considered the architectural vanguard of 20th c. The Resurrection of modernism refers to the 
mentality of architects and designers, as well as the fresh approach to this type of buildings developed in 
the historical context.

Keywords: modernism, city housing, reconstruction

Wstęp
Trwanie i przemijanie – ich wpływ na nasze ro-

zumienie zagadnienia czasoprzestrzeni, należą do 
problemów od zawsze nurtujących ludzkość. Wie-
le z pytań, jakie rodzą te odwieczne dylematy, po-
zostaje bez odpowiedzi. Mimo to nie przestajemy 
ich poszukiwać, a gruntem sprzyjającym tego ro-
dzaju refleksji z powodzeniem może być architek-
tura i jej realizacje. Wpatrując się w gmachy minio-

nych epok i, nolens volens, porównując je ze współ-
czesnymi realizacjami, które nierzadko określić by 
można jako pseudorealizacje, nieuchronnie pytamy,  
na czym polega trwałość jednych i ulotność dru-
gich. 

W celu bliższego omówienia tych zagadnień 
chciałbym zabrać Państwa w podróż po przestrze-
niach Szczecina i Pomorza Zachodniego, w której 
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6. Centrum handlowe Galeria Kaskada w Szczecinie / Town centre Galeria Kaskada in Szczecin
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trakcie spróbuję wskazać Państwu swego rodzaju 
klucze konstrukcyjne do tworzenia dzieł niepowta-
rzalnych. 

Bazę do moich rozważań stanowić będą po-
wstałe i zrekonstruowane budowle modernistyczne, 
z uwzględnieniem podejścia funkcjonalizmu i emo-
cjonalizmu charakterystycznego dla tej epoki.

Przyglądając się bliżej tym budynkom, równocze-
śnie chciałbym dokonać próby namysłu, czy aby na 
pewno ulotność naszych codziennych potrzeb nie 
jest wypadkową tworzenia Nowego Ładu, również 
Ładu Architektonicznego? Pytanie to będzie mi to-
warzyszyć w trakcie całości referatu.

Architektura niczym lustro jest odbiciem całokształ-
tu zjawisk rozgrywających się w świecie. Zagadnie-
nie trwałości realizacji architektury, jej funkcjonalności 
w czasie i pamięci pokoleń może niebezpiecznie krą-
żyć wokół zagadnień piękna, estetyki zabudowy, ale 
również, co nieuchronne, potrzeb, które stoją za ich 
powstaniem. Relatywizacja i wartościowanie są w tym 
przypadku zbędne. 

Z praktyki naszych doświadczeń z architekturą 
możemy stwierdzić, że nawet dzieła z pozoru ulot-
ne mają swój sens i miejsce w poczekalni ocen po-
koleń potomnych.

Architektura powstaje, trwa i przemija, mimo że 
jej przeszłość staje się nieprzemijającą teraźniejszo-
ścią. Dynamiczny walor naszej pamięci pozytyw-
nie nastraja w perspektywie tworzenia tak zwane-
go faktu architektonicznego, w postaci budynków, 
domów, obiektów użyteczności publicznej. Ów dy-
namizm pamięci, sięgający do dorobku minionych, 
cenionych architektów stwarza naturalną wypadko-
wą dla tego, co nowe.

Dorobek minionych pokoleń (…) jest aktywato-
rem w postaci działań zagospodarowujących obec-

ną przestrzeń (…). Walor dzieła jest więc aktywato-
rem, ewoluując także w sferę współczesną. Dziś py-
tamy o naturę dzieła, które już jest, ale też naturalnie 
staje się naszym zadaniem. Szukamy jego uniwersal-
nych walorów [1]. 

Szczecin – niegdyś satelitarne miasto Berlina 
– szczycił się bogatą architekturą XIX-wiecznego 
eklektyzmu, a także secesji. W swym wystąpieniu 
chciałbym jednak zwrócić uwagę na międzywojen-
ny modernizm, który bujnie rozwijał się na terenie 
tego miasta. Renowacje modernistycznych obiek-
tów odkryły dzisiaj ich piękno, zarówno detalu, jak 
i racjonalistycznej myśli planistycznej. Niejedno-
krotnie obiekty te przewyższają dzisiejsze kryteria 
oceny pożądanych standardów i są trudno dości-
głym „dobrym” środowiskiem mieszkaniowym, da- 
ją asumpt do podwyższania tych kryteriów. Miesz-
kańcy Szczecina z niecierpliwością oczekują na 
„odkrycie” nowych eksponatów tego „muzeum” 
architektury modernistycznej, które pomimo znisz-
czenia na skutek działań wojennych, a także powo- 
jennych działań rozbiórkowych jeszcze się zachowały. 
 Te zachowane obiekty są z reguły wtórnymi wo-
bec dokonań niemieckiej awangardy ale zasługują 
na pewno na ochronę. Należą do nich przepiękne 
galeriowce i te obiekty, które kryją za swoimi fasa-
dami kompleksy zieleni [2] (il. 1, 2).

Na gruncie powojennego społecznego zapotrze-
bowania na funkcjonalne, wygodne i bezpieczne lo-
kum oraz proste budownictwo mieszkaniowe, archi-
tektura modernistyczna bardzo mocno wpływała na 
twórczość architektów w tym regionie. Dzisiaj niektó-
re obiekty oryginalnej odnowionej moderny stały się 
wizytówką XXI-wiecznego miasta. Wizytówka ta przy-
biera ostatnio nowe oblicze, jednym z nich jest cho-
ciażby Nowa marka miasta. 

Przykład ów dobrze ilustruje ciągłość tradycji, od-
woływanie się ducha współczesności do dorobku  
minionych. Wydawałoby się, że zbyt długo trwający 
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język form – szablon, jak nazywano modernizm 
w znaczeniu pejoratywnym, odszedł bezpowrotnie. 
Jednak dzisiejsze działania pokazują, że znalazł się  
tylko w czasowym niebycie.

Przedwojenna nowoczesność
Hasło Modernizm nie żyje! I tak już zostanie cią-

gle wywołuje sprzeczne emocje. Widać to na terenie 
Szczecina, gdzie przez dłuższy czas architektura ta 
była przykładem niemieckiej brzydoty, braku fantazji. 
Dzisiaj obserwować możemy, że idea modernizmu, 
tak bardzo rozpowszechniona przez uczniów Bau-
hausu, mocno wkomponowana jest w tkankę urba-
nistyczną Szczecina. Są to oprócz osiedli mieszka-
niowych, obiekty użyteczności publicznej (kościoły, 
szpitale, szkoły, obiekty przemysłowe). Co jest inte-
resujące, poprzez przejęcie tej spuścizny, Szczecin 
stał się jednym z miast o największej ilości obiek-
tów modernistycznych w Polsce. W willowej dziel-
nicy Pogodno często można napotkać wyróżniają-
ce się swoją oryginalnością, wpisujące się w kra-
jobraz tej dzielnicy jednorodzinne domy moderni-
styczne. Ich prywatni właściciele już dawno zadbali 
o to, aby stały się one wizytówką dzisiejszego mia-
sta [3]. Wysoka klasa obiektów modernistycznych 
tworzonych przez ówczesnych architektów powinna 
zwracać uwagę twórców dzisiejszych standardów. 
Pewną inspiracją dla szczecinian może tu być bli-
ski Berlin, na terenie którego zakończono już rekon-
strukcję obiektów często bliźniaczo podobnych do 
tych, które możemy oglądać w Szczecinie. To jesz-
cze bardziej wzmacnia działania ukierunkowane na 
utrzymanie wysokich standardów. Odpowiedzią na 
pytanie: jak podnieść atrakcyjność miasta – Szcze-
cina dla mieszkańców i turystów? Mogłoby być wy-
eksponowanie tego, co wartościowe, na pierwszy 
plan. Dzięki współczesnym działaniom i staraniom 
konstruktorów Szczecin mógłby zyskać rangę sa-
lonu architektury modernistycznej. 

Modernistyczne powidoki
(…) architektura współczesna pozostaje głęboko 

osadzona w tradycji i historii rozwoju formy, stanowiąc 
wykładnik dla przyszłości [4].

W stylistykę modernistycznego międzywojennego 
Szczecina bardzo ciekawie wpisali się ze swoimi pro-
jektami polscy architekci powojenni. Warto więc przyj-
rzeć się uważniej budynkom mieszkalnym z lat sześć-
dziesiątych. One, ze swoją lekką konstrukcją, dużymi 
oknami, loggiami, nawiązują do najbardziej udanych 
realizacji modernistycznych. Nie zawsze jednak były  
budowane z najlepszych materiałów, co niestety ob-
niżyło ich standard. Dziś można to jednak poprawić, 
pozostawiając oryginalną bryłę gmachów. Berlińskie  
osiedla wyremontowane i zadbane wpisano na li-
stę UNESCO. To dowodzi jak bardzo są wartościowe 
dla światowego dziedzictwa kultury [5] (il. 3. 4). Ulice 
Szczecina często pokazują pozytywny kierunek odno-
wy, jednak wielokrotnie przeplata się on z notorycz-
ną i nie zawsze przemyślaną ingerencją nowej myśli. 

W tym momencie mogłoby się wydawać, że jed-
na z tez dzisiejszej konferencji, mówiąca, iż material-
ny obiekt istnieć mógłby bez użyteczności, pozostaje 
bez argumentu przemawiającego za nią. 

Często daje się zaobserwować znużenie przesad-
ną, epatującą formą, odchodzącą od funkcjonalnej 
wartości obiektu architektonicznego.

Mówiąc o odtwarzaniu walorów starej lub minio-
nej architektury (np. o galeriowcach), wracamy do 
pewnej reguły porządku pamięci. 

Inspiracją dla nowych realizacji w centrum Szcze-
cina było nawiązanie do przeszłości.

Pomysł ogólny na projekt wnętrz pochodzi z kon-
tekstu historycznego miejsca, w którym powstaje 
„Galeria Kaskada”. Inspiracją dla koncepcji wnętrz 
stały się trzy budynki, które się tutaj znajdowały. 
Każdy z nich charakterystyczny i znany, z bogatą 
historią. Były to:
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1. „Kaskada”, centrum gastronomiczno-rozrywko-
we licznie odwiedzane przez VIP-ów dawnego PRL-u.

2. Teatr Lalek „Pleciuga” znany, szczególnie 
w okresie sprzed transformacji ustrojowej, w całym 
kraju teatr dla dzieci.

3. „Odra”, fabryka tkanin, gdzie szyto pierwsze pol-
skie dżinsy, działała tu nieprzerwanie od ponad 40 lat.

W zakresie dekoracji i kolorystyki, każdemu z tych 
obiektów została dedykowana jedna rotunda w pa-
sażu [6].

Ogląd makiety dawnej Kaskady i dzisiejszej ko-
lorowej ściany na Placu Żołnierza pozytywnie epa-
tuje przechodniów. Funkcjonalność odtworzeniowa 
miejsc naszej pamięci jest bezcenna. Wraz z una-
ocznieniem i ożywieniem niejako obiektu minionego 
wglądamy w siebie. Kalejdoskopem jest idea twór-
cy –rekonstruktora – pozornie niewidoczna, a prze-
mawiająca do obserwatora. 

Za Stanisławem Latourem i Adamem Szymskim 
możemy dodać: (…) czy architekturę będziemy na-
zywać czystą, organiczną, konstruktywistyczną, bio-
logiczną, geometryczną czy też strukturalną – pozo-
staje zawsze funkcjonalna. Racjonalizm funkcji jest 
bowiem historycznym uwarunkowaniem sensu archi-
tektury w ogóle [7]. 

 Koronnym dowodem, że można zachować całość 
i nie deprecjonować historycznych osiągnięć, są wspo-
mniane realizacje architektów lat 60-tych powstałe pod 
wpływem modernizmu przedwojennego. Architektu-
ra tych lat była powidokiem tego, co wydarzyło się tu 
przed wojną. Starała się wpisać w ciąg tych działań.

Obiekty te także czekają na swoje zmartwychwsta-
nie. Mankamentem jest to, że materiały użyte do ich 
konstrukcji nie były zbyt dobrej jakości. To powoduje, 
że dynamika ich zniszczenia jest szybsza niż w wy-
padku ich poprzedników. Berlińskie aktywne działa-
nia w kierunku odbudowy dawnej architektury, a tak-
że zainteresowanie UNESCO, jeszcze bardziej powin-

no mobilizować szczecinian do rekonstrukcji moder-
nistycznych obiektów, a także planowania ich współ-
czesnych reinkarnacji. W Szczecinie mamy podobne 
berlińskim realizacje. O ogromnej roli, jaką w dzie-
dzinie sztuki i architektury odgrywało niemieckie Po-
morze Zachodnie, nie możemy zapomnieć. Choć 
obiekty tej architektury na terenie Szczecina i jego 
okolic (…) pozostają wtórne w stosunku do realiza-
cji z bogatszych i bardziej prężnych kulturowo czę-
ści Niemiec [8].

Wnioski
Spekulatywna wartość architektury tkwi w jej sta-

łym warunku funkcjonalności i nieco abstrakcyjnym 
pojęciu formowania i kształtowania przestrzeni dla or-
ganizacji życia [9].

 Postulat niniejszego wystąpienia opiera się na 
uwzględnieniu dwubiegunowości sił architektury: 
idei twórcy-architekta oraz potrzeb odbiorcy – funk-
cjonalności.

Salon do wynajęcia w obecnym galeriowcu Oxy-
gen lub tak zwane strefy dla najemcy w Kaskadzie to 
wymóg naszych czasów i otwarte pytanie czy ta skar-
bonka spuścizny epoki jest dziełem czy maszynką do 
zarabiania? Truizm czy źle odczytane plany specjali-
stów od marketingu?

Detal architektoniczny często zaczyna przytłaczać 
formą i głucho pulsuje w pustym wnętrzu niewynaję-
tych biurowców. 

W niemieckich miastach Pomorza modernizm roz-
wijał się bardzo bujnie. Obecnie nastąpiło odejście od 
powszechnie niegdyś krytykowanego tego sposobu 
projektowania przestrzeni miejskiej. Powinno to pro-
wadzić do uznania szczecińskiego modernizmu za 
cenne dziedzictwo tego regionu oraz do stworzenia 
warunków do jego rekonstrukcji i reinkarnacji. Po-
wrót do tego dziedzictwa w architekturze Szczecina 
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może być pomostem łączącym wiek XX z wiekiem 
XXI i stać się jedną z ważnych dróg poszukiwań. Ce-
chy estetyczno formalne, a także użytkowe architek-
tury mogą być dobrą wypadkową i stworzyć podsta-
wy do tak zwanej solidnej mieszkaniówki. Pozwólmy 
odnowionemu modernizmowi zobojętnić dzisiejszą 
niedbałość i przypadkowość zabudowy Szczecina. 
Niech będzie ona przykładem racjonalnego myśle-
nia, swoistą przeciwwagą dla New Age opartego na 
mistyce i wierze w intuicję. 

Mimo tego ciągle trwają poszukiwania na bazie „mo-
dernizmu emocjonalnego”, poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie, co stało się z modernizmem? Od czasów 
jego powstania do dzisiaj, współcześni znawcy archi-

tektury mają o tym różne zdanie. Architekt Robert Ko-
nieczny uważa, że duch modernizmu zanikł, siebie okre-
śla jako konceptualistę. Henrietta Thompson na łamach 
„Wollpaper” (10/2007) utrzymuje, że w dalszym ciągu 
modernistyczne pudełko to wyżyny dobrego smaku, na-
tomiast w „Ikon” (5/2006) postuluje się dobicie dogo-
rywającej moderny. Poglądy są różne. Jednak Szcze-
cin postuluje – ODNOWIONY MODERNIZM.TAK [10]. 
Puentując zatem, jeśli spojrzymy na nową realizację 
biurowca Oxygen (il. 5) (Oxygen – ang. tlen; budynek 
jest nowoczesnym, 9-kondygnacyjnym biurowcem, 
zlokalizowanym w centrum Szczecina, przy skrzyżo-
waniu ul. Malczewskiego z al. Wyzwolenia), czy cen-
trum Kaskada (il. 6) możemy jeszcze raz zadać pyta-
nie – czy aby na pewno Modernizm nie żyje?
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ARCHITEKTURA W KONTEKŚCIE FENOMENU WIRTUALNEJ 
RZECZYWISTOŚCI

ARCHITECTURE  IN  THE  CONTEXT  OF  THE  PHENOMENON   
OF VIRTUAL  REALITY

Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości. Naukow-
cy wykorzystują cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popu-
laryzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łączące świat 
wirtualny z materialnym. Nowa technologia umożliwia wyzwolenie z ograniczeń praw fizyki i łamanie myślo-
wych schematów dotyczących kształtowania i doświadczania przestrzeni. 

Słowa kluczowe: dziedzictwo architektoniczne, architektura wirtualna, poszerzona rzeczywistość

The paper deals with the relationships between the phisical architecture and the technology of virtual reali-
ty. Scientists use digital objects to study the history of architecture and broad dissemination of architectural 
heritage through interactive applications and hybrid systems combining virtual world with the material. New 
technology enables architects to liberation from the limitations of the laws of physics and breaking patterns 
of spatial organization. 

Keywords: architectural heritage, augmented reality, virtual architecture 

Wprowadzenie
Podobno gdy powiedziano Louisowi Sullivan’o-

wi, że burzą jego Troescher Building, odpowiedział:  
Jeśli żyjesz dostatecznie długo doczekasz się zburze-
nia wszystkich swoich budowli. Ostatecznie to tylko 
idea jest tym co się liczy.

W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy zmia-
nę w myśleniu o architekturze i metodach projek-
towania pod wpływem technologii rzeczywistości  

wirtualnej [1]. Korzystając z programów CAD, pro-
jektanci tworzą w cyberprzestrzeni surogaty obiek-
tów architektonicznych, za pomocą których ewa-
luują idee projektowe. Technologia BIM służy do  
symulowania funkcjonowania obiektu, analizowania 
potencjalnych problemów wykonawczych i eksplo-
atacyjnych, zanim budynek zostanie fizycznie wybu-
dowany. Programy zapożyczone ze świata gier i fil-
mu (3ds Max, Maya) dzięki odpowiednim aplikacjom 
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1 i 2. Poszerzona rzeczywistość,„Archeoguide” (http://archeoguide.intranet.gr/project.htm) 3. L. Kahn „Unbuilt Masterworks” proj. Louis I. 
Kahn (http://www.amazon.com/gp/product/images/158093014X/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books) 4. Nagakura T., Seria 
„Niewybudowane monumenty”, „Altstetten Church” proj. Alvar Aalto,1967 (http://cat2.mit.edu/unbuilt/) 5. Nagakura T., Seria „Niewybudowane 
monumenty”, Pomnik III Międzynarodówki proj. Tatlin 1920 (http://cat2.mit.edu/unbuilt/) 6. M. Novak „Płynna architektura cyberprzestrzeni” 
(http://www.warchilab.org/public/2000/catalog/novak/novak08)
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(np. Cosm dla Max/MSP/Jitter) umożliwiają tworze-
nie rozbudowanego świata wirtualnego, swobod-
nej w nim nawigacji i udźwiękowienia, pozwalając 
projektantom i przyszłym użytkownikom na percep-
cję i doświadczanie architektury generowanej kom-
puterowo w sposób zbliżony do jej doświadczania 
w świecie rzeczywistym, czyli w ruchu i interakcji. 
Rozwój technologiczny zmierza do płynnego połą-
czenia rzeczywistej i cyfrowej przestrzeni architek-
tonicznej, tworząc tzw. rozszerzoną rzeczywistość 
(z ang. augmented reality), która mogłaby spełniać 
społeczno-psychologiczne potrzeby użytkowników. 
Najnowsze osiągnięcia technologiczne umożliwia-
ją zanurzenie użytkownika w strumieniu bodźców 
wzrokowych, słuchowych zapachowych i dotyko-
wych. Dzięki odpowiedniemu zestawowi urządzeń, 
możliwości rzutowania obrazu na duże powierzch-
nie ścian, powstaje przeżycie, które określa się jako 
obecność w rzeczywistości wirtualnej (z ang. full 
body immersion).

Według Yu Tung Liu i Chor-Kheng Lim (autorów 
licznych publikacji na temat architektury cyfrowej), 
elektroniczna wersja obiektu może być uważana za 
substytut fizycznej realizacji albo cyt.: możemy po 
prostu myśleć o niej jak o alternatywnej realizacji pro- 
jektu za pomocą innych środków – analogicznie do 
średniowiecznej kompozycji muzycznej wykonanej 
za pomocą nowoczesnych instrumentów, albo insce-
nizacji Hamleta dokonanej według współczesnych  
konwencji scenicznych [6]. Wiele z wirtualnych reali-
zacji nie jest tworzonych z myślą o fizycznej materia-
lizacji, ale wyraża manifest twórczy, ich docelową po-
stacią jest właśnie postać cyfrowa. 

Dzieła architektury oprócz swej funkcji użytkowej 
pełnią rolę symbolu czasów, w których powstały. Aby 
ją wypełniać muszą istnieć w powszechnej świado-
mości. Celem opracowanie jest pokazanie roli jaką 
odgrywa nowe medium w trwaniu, przemijaniu i po-
wstawaniu idei architektonicznych. 

Wirtualne  rekonstrukcje  dawnych  dzieł  architek-
tonicznych 

Na przełomie wieków XIX i XX pod wpływem in-
dustrializacji i totalnej przemiany obszarów zurbani-
zowanych obudziła się świadomość dziedzictwa ar-
chitektonicznego, którego esencją było utrzymanie 
związku między przeszłością a teraźniejszością. Już 
od połowy XIX stulecia fotografia architektoniczna 
stanowiła sposób dokumentacji narodowych zabyt-
ków zwłaszcza w Anglii i Francji. Angielskie Stowa-
rzyszenie Architektonicznej Fotografii w 1857 r. przy-
jęło za cel działanie na korzyść architektów poprzez 
uzyskiwanie całkowicie wiernych reprezentacji ich 
dzieł oraz na korzyść społeczeństwa poprzez popu-
laryzowanie wiedzy na temat najlepszych przykładów 
architektury w celu promowania wzrostu zaintereso-
wania i umiłowania sztuki. Zadaniem fotografów było 
proste odzwierciedlenie rzeczywistości dostarczające 
wizualnych zapisów budynków, dokumentowanie po-
wstawania ważnych obiektów inżynierskich lub zakro-
jonych na wielką skalę modernizacji (np. wyburzeń 
związanych z renowacją urbanistyczną centrum Pa-
ryża). Dzięki możliwości powielania, odbitki docierały 
do szerokiej publiczności, popularyzując dzieła i myśl 
architektoniczną. Fotografia ogranicza percepcję do 
perspektywy ze statycznego stanowiska, podczas 
gdy architektura jest strukturą niemożliwą zazwyczaj 
do ogarnięcia jednym spojrzeniem. Upowszechnio-
ny na początku XX w. film rekonstruował ruch pozna-
jącego układ architektoniczny i urbanistyczny czło-
wieka, jednak wymagał (podobnie jak fotografia), by 
obiekt istniał fizycznie. Obecnie technologie 3D po-
zwalają na pokonanie tego ograniczenia umożliwia-
jąc hiperrealistyczną, dynamiczną prezentację zre-
konstruowanego cyfrowo dzieła, które uległo całko-
witemu lub częściowemu zniszczeniu w pierwotnej, 
zamierzonej przez architekta formie. 

Potencjał technologii 3D dla celów badawczych, 
edukacyjnych i popularyzatorskich jest wykorzystywa-
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ny od chwili gdy stała się szerzej dostępna. W póź-
nych latach 90 K. Kensek i L. Swartz-Dodd posłużyli 
się grafiką 3D do rekonstrukcji Wielkiej Świątyni Ato-
na w Amarnie. W 1996 r. O. Grabar i M. Al-Asad użyli 
komputerowych modeli do badań z okresu wczesne-
go islamu. The Shape of the Holy Early Islamic Jeru-
salem stanowi cyfrową rekonstrukcję obejmującą 
Świątynię Jerozolimską Haram al-Sharif oraz widok 
przyległych ulic. Od tego czasu powstały inne bar-
dziej zaawansowane graficznie rekonstrukcje kompu-
terowe do celów badawczych i dokumentacyjnych. 
Modele abstrakcyjne są używane do wyjaśniania za-
łożeń pierwotnej idei projektowej i późniejszych na-
warstwień (I. Mas, D. Schodek, 2008).

Podejmowane są również eksperymenty z wyko-
rzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. 
W 2003 naukowcy z Fraunhofer Institute opracowa-
li Archeoguide. Przewodnik rozszerzonej rzeczywi-
stości po miejscu dziedzictwa kulturowego (za ang. 
Augmented Reality-based Cultural Heritage On-site 
Guide) jest aplikacją obejmującą Górę Olimp. Zwie-
dzający trwałą ruinę, wyposażeni w nagłowowy mo-
nitory HMD, słuchawki i przenośny sprzęt kompu-
terowy są nawigowani po terenie, a z określonych 
miejsc ogladają widok uzupełniany w czasie rzeczy-
wistym wirtualnymi obrazami z komputera (il. 1 i 2).

Komputerowe rekonstrukcje mogą być doskona-
łym narzędziem do badania, archiwizowania i prezen-
towania ważnych dzieł architektonicznych przeszło-
ści pod pewnym warunkiem. Według H. Eiteljorg’a 
 popularyzacja hiperrealistycznych rekonstrukcji sta-
nowi miecz obosieczny bowiem cyt.: obraz może 
być tak przekonywujący, że nawet dość wyrafinowa-
ni widzowie mogą przyjmować bezkrytycznie przed-
stawione informacje (H. Eiteljorg, 2000). Ze względu 
na dużą siłę przekonywania cyfrowe rekonstrukcje 
powinny, podobnie jak jest to praktykowane w pra-
cach konserwatorskich, posiadać rozróżniania gra-
ficzne fragmentów obiektu odtworzonych w oparciu 

o źródła historyczne, od interpretacji i hipotezy ba-
daczy (np. poprzez zastosowanie odmiennej tekstu-
ry lub poziomu abstrakcji modelu). 

Wirtualne realizacje niezmaterializowanych projek-
tów wielkich twórców

Materialne odzwierciedlenie idei projektowej w po-
staci fizycznej realizacji nie jest warunkiem jej miej-
sca w dziejach rozwoju myśli architektonicznej. Nie 
jest bowiem możliwe, by omawiając zachodnią kul-
turę architektoniczną od XIX wieku, nie wspomnieć 
o wizjonerskich rysunkach Pirenesi’ego Le Carce-
ri lub megalomańskich strukturach Etienne-Louis 
Boulee’a zbyt gigantycznych na swoje czasy by 
mogły być zrealizowane. Według Neil Spiller’a wie-
le z najodważniejszych i najoryginalniejszych dzieł, 
które stworzyli architekci można odnaleźć w projek-
tach, które nigdy nie zostały zrealizowane – czyste 
marzenia, które są nieskażone przez koszty konstruk-
cji, komercjalizm i konserwatyzm. Projekty, które sta-
ły się inspiracjami w czasie kiedy powstały i są nimi 
do dziś (N. Spiller, 2008).

Pod koniec lat 90. K. Larson korzystając z planów 
pozostawionych przez Louis I. Kahn’a, stworzył kom-
puterowe realizacje niewybudowanych projektów mi-
strza. Składająca się z silnych, prostych form geome-
trycznych, pozbawionych ornamentu betonowych lub 
drewnianych powierzchni i pełnego dramaturgii na-
turalnego oświetlenia, bardzo poważna architektura 
Kahn’a idealnie nadała się do przedstawienia za po-
mocą środków grafiki komputerowej. Swoje zachwy-
cające wizualizacje opublikował w wydanej w 2000 r. 
książce pt. Louis I. Kahn: Unbuilt Masterworks (il. 3). 

T. Nagakura również posłużył się cyfrowymi me-
diami dla stworzenia wirtualnych odpowiedników  
nigdy nie wybudowanych dzieł architektury. Za przy-
kłady znanych historycznych monumentów z jego  
serii filmowej The Unbuilt Monuments, A Virtual Archi-
tecture Film Series może posłużyć projekt Pomnika 
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III Międzynarodówki autorstwa Władymira Tatlina oraz 
kościół na przedmieściach Zurychu autorstwa Alvar 
Aalto (il. 4 i 5). Cyfrowe modele są prezentowane za 
pomocą kilkuminutowych filmów, które prowadzą wir-
tualnego turystę przez lub wokół przestrzeni obiek-
tów. Rekonstrukcja uwzględnia oddziaływanie grawi-
tacji, wiatru, pogody, światła słonecznego, starzenie 
się materiału, kurz, brud i inne detale rzeczywistości. 

Wirtualna architektura 
Wirtualne obiekty nie stoją w przeciwieństwie do 

prawdziwych rzeczy. Są już całkowicie prawdziwe 
same w sobie (Jun Tanaka, 1997).

Obecnie dla wielu nowatorskich architektów cyber-
przestrzeń jest środowiskiem poszukiwań, które po-
zwala oderwać się od ograniczeń świata fizycznego 
takich jak grawitacja i fizyczne zużycie. Architekt pro-
jektujący komputerowo buduje obiekt z metafizycznej 
gliny, którą jest kod binarny. Poruszając się w innym 
środowisku i mając do dyspozycji inny budulec, nie 
jest ograniczony jedynie do odtwarzania i kopio- 
wania rzeczywistości. Cyberprzestrzeń pozwala  
stworzyć niezwykłe doświadczenia, które byłyby nie-
możliwe w świecie rzeczywistym i pozwala łamać 
schematy tradycyjnego myślenia, w którym formy są 
bezwzględnie podporządkowane funkcji. Przestrzenie 
wirtualne mogą się bowiem przenikać, a ich granice 
się zacierają. Elektroniczne dzieła architektoniczne ist-
nieją na własnych zasadach i nigdy nie stawiają pyta-
nia o fizyczne realizacje. Nie mają statusu przedmio-
towego, istniej w sposób immaterialny. W tym ujęciu 
dzieło sztuki nie jest przedmiotem, rzeczą w sensie 
trwania fizycznego, jest samą ulotną, otwartą na mo-
dyfikacje warstwą przekazu, falą świetlną i akustycz-
ną.” (M. Letkiewicz, 2009).

Awangardowi architekci przedefiniowali to czym 
jest i czym może być architektura. Twórczość Marco-
sa Novak’a, autora pojęcia transArchitektury i płynnej 
architektury ( z ang. Liquid architecture) jest obecna 
niemal wyłącznie w cyberprzestrzeni (il. 6).

W sferze filozoficznej i humanistycznej nowe po-
szukiwania znajdują swoje uzasadnienie w fenome-
nologii. Fenomenologia w kontekście cyberprzestrze-
ni odnosi się do zawartości przeżycia i wynikające-
go z niego doświadczenia. Nie ma znaczenia, gdzie 
to doświadczenie czy przeżycie rodzące je ma miej-
sce, liczy się fakt doświadczenia i jego treść. Feno-
menologia nie pozwala na bagatelizowanie doświad-
czenia w wirtualu na korzyść przeżycia w realu i w 
przypadku wirtualnej architektury, czy też jej odbio-
rze gra znaczącą rolę.

Wnioski
Można argumentować, że realizację są „tylko” fi-

zycznym ucieleśnieniem idei, podczas gdy idea jest 
uwięziona i zapisana w modelu komputerowym (I. As 
i D. Schodek., 2008).

We współczesnym procesie projektowania a zwła-
szcza w projektowaniu cyfrowym, każdy budynek 
powstaje najpierw w cyfrowej postaci. Z chwilą, gdy  
cyfrowy model jest stworzony zaczyna swoje rów-
noległe życie, być może poza oryginalną koncepcją 
projektową. Znaczenie wirtualnych modeli w dziedzi-
nie architektury nie ogranicza się do bycia etapem 
nowoczesnego procesu projektowania i komuniko-
wania idei projektowej do celów komercyjnych. Hi-
storykom architektury służą jako metoda badań, insty- 
tucjom kultury do popularyzacji wiedzy na temat  
znaczących w rozwoju cywilizacji dzieł i teorii archi-
tektury. Wirtualna przestrzeń pozwala także na na 
eksploracje nowatorskich koncepcji architektury, któ-
ra pod wieloma względami funkcjonuje jak materialna 
architektura wypełniając społeczno-psychologiczne 
potrzeby ludzi.

Dbałość o dziedzictwo architektoniczne jest ce-
chą europejskiej cywilizacji. Wirtualne realizacje, aby 
ułatwiać rozumienie rozwoju architektury, muszą ce-
chować się czymś więcej niż tylko hiperrealistyczną 
grafiką i interaktywną nawigacją. E. Champion po-
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stuluje zapożyczanie technik interakcyjnych ze świa-
ta gier, co umożliwi pokazanie szerokiego kontekstu 
społeczno-historycznego oraz prezentację wiedzy 
o teoriach architektonicznych i urbanistycznych [2]. 
Pozwala to rozumieć architekturę nie jako efekt li-
niowego rozwoju, ale jako akt komunikacji, który ma 
rożne socjo-ekonomiczne i polityczne warstwy i nie 
jest produktem jednej myśli. Koszty produkcji kom-
puterowych realizacji w porównaniu do fizycznych 
odpowiedników są praktycznie zerowe i ograniczają 
się wyłącznie do kosztów pracy programisty. Mimo 
iż istnieją tylko w przestrzeni wirtualnej, a dostęp do 
nich możliwy jest wyłącznie za pomocą komputera, 
dzięki dostępności w sieci mogą być osiągalne dla 
szerokiego grona użytkowników. Przetransformowa-

nie doświadczenia przestrzeni dzieła architektonicz-
nego na interesującą aplikację, która będzie atrak-
cyjna dla różnych grup użytkowników – naukow-
ców i wirtualnych turystów stanowi duże wyzwanie. 
Jest to powód, dla którego obecnie wykorzystanie 
wirtualnej rzeczywistości w badaniach architektury 
i urbanistyki oraz popularyzacji wyników szerokiej 
publiczności jest nadal ograniczone. Powstaje pyta-
nie czy polska społeczność architektów nie powin-
na zadbać o zinstytucjonalizowanie działań, których 
celem byłoby stworzenie skarbnicy wielopokolenio-
wego dziedzictwa i zapewnienie dawnym i nowszym 
ideom architektonicznym trwania w przestrzeni pu-
blicznej i oddziaływania na społeczną świadomość 
kulturową i wyobraźnię.

PRZYPISY

[1] Według S. Bryson’a rzeczywistość wirtualna jest sposo-
bem użycia technologii komputerowej w tworzeniu efektu 

interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty 
dają wrażenie materialności.
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A RESILIENT CITY – TOWARDS A DISASTER-RESILIENT  
COMMUNITY

MIASTO  ODPORNE  –  W  STRONĘ  SPOŁECZNOŚCI  ODPORNEJ   
NA KATASTROFY

The Fukushima Daiichi nuclear disaster that followed Tōhoku earthquake and tsunami in March 2011 exposed 
once again the fleeting nature of built environment. This paper faces the role of the university in disaster risk 
reduction and building disaster-resilient communities. Because without a community there will be no city and 
without a city there may be no space for architecture as we know it.

Keywords: University – Community Collaboration, Partnership, Disaster – Resilient Community,  
Business Continuity Management, Disaster Risk Reduction

Katastrofa nuklearna elektrowni Fukushima, do której doszło w następstwie trzęsienia ziemi w rejonie Tōhoku 
w marcu 2011 roku, obnażyła raz jeszcze ulotną naturę środowiska zurbanizowanego. Artykuł porusza kwe-
stię roli uniwersytetów w ograniczaniu zagrożeń katastrofami naturalnymi i tworzeniu społeczności mogących 
sobie poradzić w takich okolicznościach. Ponieważ bez społeczności nie ma miasta, a bez miasta może nie 
być miejsca dla architektury, przynajmniej nie takiej, jaką znamy.

Słowa kluczowe: uniwersytet a społeczność, partnerstwo, społeczność w obliczu katastrofy, 
zarządzanie ciągłością biznesową, ograniczanie zagrożenia katastrofami naturalnymi

University resources are plentiful and useful for 
providing the support in widespread. Comparing 
university with other facilities in the city, university 
has more advantages and fewer weaknesses to de-
velop its usefulness for mutual support. University 
resources mentioned earlier have been classified into 
two main elements. The first element is Physical ele-

ments; such as university’s infrastructure or it could 
be divided again into small elements as Utility and 
Facility, comprised both goods and services. Utility 
refers to Water Supply, Electricity, Drainage system, 
etc., meanwhile Facility, it refers to Multimedia rooms, 
Gymnasiums, Pocket parks, Open Space, Fire extin-
guishers, etc. The second element is Social elements 
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that refer to Human Resources, which assembled in 
university and included all workers or employees in 
the university, such as; students, university’s staffs, 
professors, so on, who are full with Knowledge reposi-
tory and expertise. 

In fact, university’s infrastructure already has its 
potential to satisfy the basic needed of human or even 
better than the standard. The capacity of the person 
mentioned earlier is much more than the use of indi-
vidual or self-help support, it could also be developed 
to offer the mutual support for the locality. However, 
the capabilities only are not enough to create resilient 
but with the applicable plan, the disaster – resilient 
community and city would be close to possible. 

Hence, this paper introduces the concept of Busi-
ness Continuity Management (BCM) to the university, 
which will be described afterward in details entitled the 
concept of University – Community Business Continu-
ity Management for Disaster – Resilient Community 
and City. Applying BCM does not just reduce risk 
and damage that may caused by disaster but also it 
allows university to offer the surrounded community 
social responsibilities, besides serving and running 
university community business as usual. In light of 
this, it is essential that BCM could be one of the key 
factors, which derives building capacity of Disaster – 
Resilient Community under collaboration of university 
and community. 

This paper introduces the guideline of the con-
cept of University – Community Business Continuity 
Management for Disaster –Resilient Community and 
City and identify and assess the social impacts that 
may caused by the concept to ensure the benefit that 
this concept will create for the society. In addition, 
this paper studies profoundly in seeking evidence 
based to indicate factors of success in lunching the 
concept of University – Community BCM. Ultimately, 
it discuses and illustrate how university design or 
redesign the spaces in the university to develop the 

concept of University – Community BCM for Disaster 
– Resilient Community and City.

The concept of university – community business 
continuity  management  for  disaster  –  resilient 
community and city

A focus on resilience means putting greater em-
phasis on what communities can do for themselves 
and how to strengthen their capacities, rather than 
concentrating on their vulnerability to disaster or their 
needs in an emergency. Community resilience can 
be understood as: 1) Capacity to absorb stress or 
destructive forces through resistance or adaptation, 
2) Capacity to manage, or maintain certain basic 
functions and structures, during disastrous events, 
and 3) Capacity to recover or ‘bounce back’ after 
an event [1]. Meanwhile, the concept of University 
– Community Business Continuity Management was 
developed from the original concept of Business 
Continuity Management (BCM). BCM advocated by 
USA, aims at pursuing the minimum consequential 
loss of businesses after unexpected emergencies. It 
assists private business enterprises not only to mini-
mize their economic loss but also to maintain their 
competitive capacity in the economic market. BCM 
should be able to manage the risks, which could result 
in disastrous events and thus minimize the likelihood 
of a disaster, reduce the time taken to recover when 
an incident occurs and minimize the risks involved in 
the recovery process by making the critical decisions 
in advance in stress-free conditions [2]. 

According to those two main concepts we can see 
the linkage of these two concepts at aim of them are 
similarly to minimize losses and manage or maintain 
the basic functions which are needed in the time of 
emergency. Nevertheless, in order for the BCM to be 
implemented effectively, the intensive involvement of 
the all stakeholders is vital. Therefore, some continu-
ous program for promoting people’s awareness must 
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be provided in daily life. Thus, this paper introduces 
the concept of University – Community Business 
Continuity Management which is the collaboration 
made among university members (On – Campus) 
and the residents surrounded community (Off – Cam-
pus) to mutually manage their community’s business 
continuities. 

The  advancing  benefits  of  the  concept  of  uni-
versity  –  community  business  continuity  man-
agement 

The concept contains four activities that could 
sustain the business as usual of the university com-
munity within seven days after the disaster breaks 
out. In the crisis, the first seven days are probably 
the most important period that could direct the vic-
tim’s possibility to be survived. The benefits of the 
activities are as follow: 1) Disseminate the informa-
tion about evacuation through the local television; 
2) Offer the community to join in the disaster drill 
held by Ritsumeikan university; 3) In the case of 
disaster or emergency, being information center 
for lost and found contacts; in case of evacuation 
information and training activities; 1) Prepare Stu-
dent Volunteers, who are well trained in evacuation 
principles, to help you when you need to evacuate 
to the safe place in disaster time; in case of disaster 
volunteerism group activity; 1) Improve the disaster 
resilient building in the campus; 2) Make sure all 
accessibilities to university are well prepared for 
disaster or emergency; 3) Adapt universal design 
of the refugee for all users (especially for disable 
people) 4) Ensure to prepare basic needs (food, 
water, medicine, blanket, etc.) in the campus; in 
case of shelter-in-place activities and 1) Disseminate 
the information about evacuation for evacuees; 2). 
In the case of disaster or emergency, being infor-
mation center for lost and found contacts in case 
of evacuation information activities.

Preliminary project and case study
The preliminary project takes place at the case 

study of Ritsumeikan University and Kinugasa com-
munity in Japan. Since, Ritsumeikan University, 
Kinugasa Campus is located on northwestern Kyoto 
in Japan, a 1200 year old city rich in culture and art. 
Kinugasa Campus is mainly surrounded by residential 
areas and also such auspicious temples as Kinkakuji, 
Ryoanji, Ninnaji, and Tojiin. Therefore, Ritsumeikan 
University is designated as evacuation place in case 
of disaster and emergency, since it has large open 
space to accept huge numbers of evacuees. Thus, 
the fundamental role of Ritsumeikan University is not 
just providing higher education but being shelter – in 
– place for the community when needed. Notwith-
standing, perhaps the first question that has to be 
answered is what will the universities and community 
will get in practically obtaining this project. 

This project investigates the benefit that university 
and community could have when utilizing this con-
cept. This research uses the methodology of Social 
Return on Investment (SROI) to measure and account 
for not only the benefit in term of financial value but 
also social value. There are several ways to calculate 
the SROI but in this study we use SROI to evaluate 
how much social value could be contributed when the 
proposed project has been developed. The measure-
ment of social value in SROI analysis for this study 
is Social Capital, which is divided into two elements, 
Trust and Commitment. A Questionnaire survey is 
conducted to get data in order to analyze the SROI. 
The target of the sampling was designated in Kinu-
gasa Community. The questionnaires are posted door 
to door in each house for the community members 
and for community – based organization members, 
and the questionnaires are passed to the community 
leader after answering or are posted to the university. 
SROI analysis will lead to ratification of improving or 
inventing the concept.
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The analysis could also sustain the systems of 
university – community collaboration by revealing the 
social value that the concept will contribute. Thus we 
can identify that which activity meets society needs. 
Moreover, not only Ritsumeikan University can earn 
the benefit from doing this study, but also other uni-
versities, which try to start the social responsibility, 
can refer to or adopt the framework of this SROI in 
order to verify their benefits. The total annual social 
benefit is expected to be higher than an annual cost of 
CSR activities. The maximum range of return period, 
in this study, is for three years. Although the actual 
returns for a particular project would depend on the 
outcomes and expenses of the particular project, this 
study tries at least to present returns of social value 
that could be investigated. Therefore it is certainly 
possible that actual returns could be higher than these 
analyses, especially when a project affects the larger 
number of population.

Summary
In sum, the concept of University – Community 

Business Continuity Management is one of the new 
challenging concept in disaster management or devel-
opment in planning to generate the collaboration among 
university and community that leads to the creation of 

disaster – resilient community and city. Not only use 
the physical space of the universities but also making 
uses of universities in which they are the sources of 
knowledge will enhance the future of the community 
and the city in widespread. The most essential part 
of the concept is that to delivery the new frontier of 
thinking to the universities to embrace and hopefully, 
if the concept does work, many universities in the city 
could achieve the concept, the coverage area for the 
disaster – resilient community could enlarge covering 
the scale of the city. The concept itself is not outreaching 
difficult to start but to maintain. Thus, the collaboration 
among university and community is the most crucial 
in developing the concept. The intention of the study 
to introduce the guideline and to ensure the benefit of 
the concept in practical will encourage the universities 
to approach to this concepts.

I am truly appreciated in the financial support of 
this research by grant money from the Japan Society 
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possible. I am truly appreciate in their supports, and 
would like to take this opportunity conveying my 
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WYBRANE ASPEKTY POJMOWANIA CZASU W ARCHITEKTURZE 
WSPÓŁCZESNEJ – CZAS I PRZESTRZEŃ JAKO MATRYCA 

THE  CHOSEN  ASPECTS  OF  TIME  UNDERSTANDING   
IN  CONTEMPORARY  ARCHITECTURE  –  TIME  AND  SPACE   
AS  MATRIX 

Twórcze interpretowanie trwania w architekturze musi w spójny sposób łączyć przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość na kilku poziomach – ideowym, przestrzennym i formalnym, ucieleśniając ten związek w dziele 
architektonicznym. W niniejszym artykule autor stawia hipotezę, że jest to możliwe głównie poprzez głębo-
kie redefiniowanie i tworzenie nowego kontekstu przestrzennego i historycznego dzieła, ilustrując rozważa-
nia dwoma wybranymi projektami. 

Słowa kluczowe: strategia, matryca, redefiniowanie kontekstu, deformacje przestrzeni

The creative interpretation of time in architecture involves the coherence of the past, the now and the future 
on different levels – ideological, spatial and formal, embodying this unity in the architectural object. In this 
paper, the author states the hypothesis, that this unity is possible to achieve only through the deep redefi-
nition and making of the spatial and historical context of the given design. The argument is illustrated with 
two specific projects. 

Keywords: strategy, matrix, context redefinition, space deformations

Pojmowanie czasu w architekturze, przede 
wszystkim w kontekście relacji nowopowstających 
dzieł do przeszłości, jest zagadnieniem trudnym 
i nie dającym się ująć w ramy jednoznacznej re-
guły czy wzorca. Obecność przeszłości jest istot-
na i jej znaczenie w sensie ogólnym jest bezdysku-
syjne, jednakże sposoby, poprzez które się do niej 
odnosimy, szczególnie poprzez architekturę i w niej 

samej, są polem nieustannych dyskusji. Niniejsze 
opracowanie podejmuje dyskusję w tym zakresie. 
Na podstawie wybranych dzieł autor stawia hipo-
tezę, iż prawdziwie wartościowy dialog pomiędzy 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w ar-
chitekturze odbywa się nie poprzez nostalgiczne 
odwoływanie się do przeszłości poprzez przywoły-
wanie jej form, lecz poprzez pogłębione redefinio-
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1. Peter Eisenman – rzut całości założenia kwartału Południowy Friedristadt, Berlin / Peter Eisenman – plan of the project of the South Fri-
erdichstadt, Berlin 2. zrealizowana część projektu P. Eisenmana w Berlinie / The constructed part of the Eisenman’s Project 3. Monika 
Magdziak – widok budynku Szkoły Sztuk Pieknych w Białymstoku / Monika Magdziak – The School of Fine Arts in Bialystok main view  
4. Monika Magdziak – jeden z etapów deformowania nakładających się prototypów / Monika Magdziak – on of the stages of deforming of 
the overlapping prototypes
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wanie kontekstu i stwarzanie go na nowo w każdej 
próbie projektowej. 

Miasto  sztucznych  wykopalisk  –  metoda,  strate-
gia, dzieło

Jednym z najbardziej interesujących przykładów 
twórczego traktowania czasu w architekturze współ-
czesnej jest projekt Petera Eisenmana Południowy Frie-
drichstadt w Berlinie. Jest to projekt nieco zapomnia-
ny, być może ze względu na to, iż nie należy do naj-
bardziej spektakularnych dzieł tego twórcy. Jednakże 
strategia, którą wówczas stworzył, wydaje się być stra-
tegią bardzo uniwersalną i wciąż może stanowić in- 
spirację do coraz to nowych wartościowych prób pro-
jektowych w podobnym kontekście. Projekt ten i póź-
niejsza realizacja jest wynikiem zamkniętego konkursu 
architektonicznego, ogłoszonego w 1980 roku przez 
IBA 1984 (Internationale Bauasstellung Berlin 1984) [1]. 

Założenia strategii projektowej, przyjętej przez 
Eisenmana, stanowią kontynuację i rozwinięcie idei 
dekompozycji, pierwszy raz zastosowanej w projek-
cie House X [2]. Tutaj jednak Eisenman musiał od-
nieść się bardzo wyraźnie do konkretnej sytuacji urba-
nistycznej, kontekstu konkretnego miasta i jego dra-
matycznie zmiennej historii, a także niezwykłej teraź-
niejszości. Jest niezwykle interesującą próba wyjścia 
poza bezpośredni kontekstualizm – architekt sam 
stwarza nowy kontekst na podstawie śmiało i meta-
forycznie interpretowanej historii. 

Projekt ten jest mocno osadzony w uwarunko-
waniach lokalizacji, na której pozostały trzy, jak sam 
Eisenman pisze [3] – poranione budynki, ograniczonej 
od północy murem berlińskim. Odrzuca jednak no-
stalgię, odrzuca sposób projektowania, będący opty-
malnym wypełnianiem dostępnej przestrzeni funkcją, 
ubraną w formę. Istotą nowego rozwiązania ma być 
wyrażenie zarówno obecności, jak i absencji – zarów-
no czasu, jak i artefaktów. Posługuje się zatem spe-

cyficznie rozumianą pamięcią, będącą znakiem i no-
śnikiem przeszłości. Jednocześnie wprowadza struk-
tury, będące materializacją aktu jej usuwania, aktu, 
który w nowym obiekcie ma istnieć, trwać, ma być 
jego treścią. W tym miejscu musimy wyjaśnić Eisen-
mana rozumienie pamięci. 

Otóż stwierdza on, że historia jest procesem nie-
ciągłym, składającym się z ruchu i zatrzymań, obecno-
ści i absencji. Obecność ma miejsce w historii, gdy ta 
jest w ruchu, gdy jest żywotna, czerpiąc energię z wła-
snego pędu. W konsekwencji więc brak, absencja jest 
świadectwem zastoju, stanu pustki pomiędzy jednym 
biegiem historii a drugim [4]. Zawartością absencji 
jest pamięć – pojawia się ona tam, gdzie kończy się 
historia, gdzie kończy się zapis faktów, gdzie kończy 
się to, czego nie można udokumentować, a co często 
jest w danej przestrzeni istotą jedności czasu i miej-
sca. Berlin jest wg Eisenmana świadectwem końca 
historii Oświecenia, miejscem historycznego zastoju, 
pustki historii, gdyż ta była kilkakrotnie w tym mieście 
brutalnie przerywana. Miasto to, jego przestrzeń, staje 
się, samo w sobie, zapisem, pamięcią jego własnej, 
przerwanej historii. Jest organizmem odciętym od ca-
łości, fragmentem, ... skamieniałym kawałkiem czegoś 
starego oraz żyjącym fragmentem czegoś „innego”... 

Lokalizacja projektu zatem staje się nośnikiem 
paradoksalnej dwoistości – jest świadectwem pew-
nej przeszłości, która została niemal wymazana (było 
coś, czego już nie ma, jedynie nieznaczne ślady), 
a zarazem zapowiedzią czegoś nowego, czego jesz-
cze nie ma (to nowe zaś nie może oznaczać przy-
wołania przeszłości, ponieważ ta jako całość prze-
stała istnieć). Pojawia się więc deformująca dialek-
tyka, jednoczesność istnienia gdzieś i nigdzie, tutaj 
i nie tutaj, która ma stać się istotą architektury tego 
miejsca. Architektura ma upamiętnić miejsce i zaprze-
czyć skuteczności tej pamięci zarazem. Wprowadza 
więc koncepcję anty-pamięci. Architekt uruchamia 
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anty-pamięć poprzez proces sztucznych wykopalisk, 
jego zaś podstawowym narzędziem Eisenman czy-
ni siatkę Merkatora.

Anty-pamięć jest niezwykła figurą znaczeniową, 
nowym narzędziem twórczym, narzędziem archeolo-
gicznym. Nie jest ona narzędziem poszukiwania prze-
szłości ani przyszłości, nie jest też zwykłym zapomi-
naniem. Anty-pamięć używa aktów zapominania wo-
bec przejawów przeszłości (pamięci), aktów reduk-
cji minionych wzorców, by stworzyć własną struktu-
rę. Nie oznacza zerwania z przeszłością, gdyż ta jest 
niezbędna, musi być przywołana, by nowa struktura 
mogła się pojawiać w akcie usuwania starego. Za-
tem, aby istniało nowe, musi przywołane być stare, 
po to, by je usunąć. Anty-pamięć stwarza miejsce, któ-
re bierze swój początek w akcie zakrywania jego wła-
snej, przywoływanej przeszłości. Dzięki niej fragmen-
ty przeszłości stają się całością, gdyż siatka je scala, 
całość staje się matrycą obecności i nieobecności. 

By sięgnąć tych śladów, schodzi wgłąb, dosłownie. 
Na najniższym poziomie projektu, architekt odkrywa  
ślady ewentualnych murów z XVIII wieku – a właści-
wie stwarza ich ślad takim, jakim mogłyby istnieć. 
Ta niewidzialna ściana jest wstawiona na najniższy 
poziom lokalizacji jako cień. Jest to linia wynikają-
ca z łuku wyprowadzonego z przedłużenia ulic, któ-
ry wyraźnie przecina urbanistyczny blok 5, będą-
cy lokalizacją projektu. Nieco wyżej natomiast, na 
podobnej zasadzie, architekt odkrywa fundamenty  
XIX-wiecznego Berlina – znów: nie tych rzeczywistych, 
lecz stanowiących sztuczną rekonstrukcję tego, czym 
mogłyby być. Siatkę tych fundamentów wyprowadza 
z układu ścian zewnętrznych istniejących budynków, 
oraz znajduje prządek, rządzący nią. 

Tak skonstruowany układ, na który składa się ślad 
XVIII wiecznej zabudowy, potencjalna siatka funda-

mentów z XIX wieku, pozostałości XX wieczne, wy-
nikające z istniejących budynków, tworzą złożony, 
wielowątkowy obraz pamięci miejsca. Siatka Merka-
tora wprawia w ruch anty-pamięć, uruchamia pro-
ces wymazywania, jest nowym tworem. Nowa struk-
tura, wraz z widocznymi śladami starej, tworzą obiekt 
w zawieszeniu, bez przeszłości i przyszłości, miejsce 
własnego czasu, gdzie pamięć i anty-pamięć działa-
ją w opozycji, a zarazem w zmowie. 

Strategia projektowania Eisenmana, rozwinięta 
w tym projekcie, nawet po odjęciu jej warstwy sym-
boliczno – metaforycznej i funkcjonalnej, pokazuje 
wielki potencjał wynikający z tworzenia subiektywnie 
komponowanych matryc geometryczno – znaczenio-
wych. Składnikami tych matryc stają się obiektywnie 
istniejące uwarunkowania i wartości – ślady historii, 
zdarzenia. Zadaniem zaś projektanta jest wytworzenie 
z nich i pomiędzy nimi relacji, które z kolej generują 
wartości adekwatne dla czasu obecnego i przyszłego. 

Przestrzenno – mentalna matryca – prototypy i de-
formacje

Przykład kolejny – projekt powstały ponad 20 
lat później pokazuje potencjał interpretowania hi-
storii w czasie teraźniejszym poprzez generowanie  
podobnego rodzaju matrycy, która staje się znacze-
niowym i przestrzennym prototypem reinterpretacji 
ważnej przestrzeni w mieście. 

Projekt Szkoły Sztuk Pięknych w Białymstoku, 
autorstwa arch. Moniki Magdziak jest projektem dy-
plomowym powstałym na Wydziale Architektury Po-
litechniki Białostockiej w 2005 roku [5].

Autorka w swojej pracy zainspirowała się idą ukry-
tych kodów przestrzennych, sformułowaną przez 
Jacka Dominiczaka [6] – interpretując ją i formułu-
jąc dojrzałą autorską strategię projektowania. Jed-
nym z głównych założeń idei jest potrzeba odkry-
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wania ukrytych warstw – czy to percepcyjnych, czy 
przestrzennych – zawierających głębsze informacje, 
ukryte przed świadomym postrzeganiem. 

Istotą rozwiniętej strategii było dotarcie do cha-
rakterystycznych, często niezauważalnych zewnętrz-
nie cech wybranej przestrzeni. Jednym z wiodących 
wątków poszukiwań jest uważna obserwacja zmian 
i deformacji w przestrzeni, pozornie burzących po-
rządek, a zawierających istotną wartość tej przestrze-
ni. Odkrycie, ba, zaprojektowanie matrycy wiążącej 
zdeformowany układ z istotnymi elementami szersze-
go kontekstu miasta staje się procesem generowa-
nia przestrzenno-mentalnego prototypu rozwoju no-
wych powiązań i struktur w mieście. Na bazie tego 
nowego kody deformacji, generowane jest specyficz-
ne rozwiązanie projektowe dla wybranej lokalizacji.  
Autorka, generując mapę mentalną dla lokaliza- 
cji, bierze pod uwagę trzy dominujące i nakładające 
się układy przestrzenne:

– prototyp barokowego założenia pałacowego 
XVIII w,

– prototyp terenu śródmieścia Białegostoku,
– prototyp XIX wiecznego układu ulic w bezpo-

średnim sąsiedztwie lokalizacji.
Nałożenie istniejących prototypów, określenie wy-

stępujących pomiędzy nimi deformacji, staje się mo-
torem definiowania nowego typu przekształceń, ade-
kwatnego w kontekście lokalizacji, który zastosowa-
ny jest w projektowaniu nowej struktury. 

Nowy obiekt zatem, pozbawiony bezpośrednich 
cytatów i prostych odniesień formalnych do przeszło-
ści, staje się w tej przeszłości zakorzeniony, generu-
jąc jednocześnie strukturę całkowicie teraźniejszą. 
Zarazem, jako wynik tej szczególnej strategii, suge-
ruje potencjał dalszego postępowania wobec prze-
strzeni w przyszłości. Proces deformacji, wynikający 
z matrycy może przebiegać w nieskończoność, jed-
nocześnie będąc ujętym w ramy strategii. Nie jest 
ona metodą, raczej postawą, zatem nie ogranicza, 
lecz stwarza możliwości.

Ten typ projektowania, którego istotą jest głęboka 
interpretacja uwarunkowań historycznych miejsca dla 
całkowicie nowego bytu w tej historii zakorzenionego, 
jest de facto stwarzaniem kontekstu – przestrzennej, 
ideowej i formalnej matrycy miejsca. Tylko i wyłącznie 
projektowanie, którego skutkiem jest generowania no-
wych wartości, czerpiących z istotnych wątków histo-
rii daje szansę na trwanie i rozwój architektury, któ-
ra będzie nie tylko teraz, lecz również w przyszłości. 

PRZYPISY

[1] Projekt South Friedrichstadt Eisenmana został zrealizo-
wany jedynie w części. Tutaj jednak przedstawiony zostanie 
w całości, w formie, w jakiej przedstawiony został do kon-
kursu w ramach Internationale Bauaustellung (IBA).
[2] P. Eisenman, 1980, Transformations, Decompositions, and 
Critiques: House X, A+U, Special Issue, Peter Eisenman, Ja-
nuary, 1980; publikacja ta zawiera najpełniejszy opis meto-
dy dekompozycji Eisemana, projekt zaś jest dziełem przeło-

mowym w twórczości architekta, najdalej idącą próbą inte-
lektualnego zerwania z tradycją humanizmu w architekturze.
[3] P. Eisenman, Robertson, J., Koch-/Friedrichstrasse, Block 
5, Architectural Design, 7–8/1983, s. 91–93, opublikowany 
również jako The City of Artificial Excavation w Bedard, J., 
F., ed., 1994, Cities of Artificial Excavation. The Work of 
Peter Eisenman 1978–1988, Rizzoli International Publica-
tions, s. 73–80. Na tym tekście opiera się niniejsze omó-
wienie projektu, wszystkie cytaty dotyczące tego projektu, 
z niego pochodzą.
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[4] Co ciekawe, niedługo potem napisze: ...absencje mogą 
również być [źródłem] witalności, lecz inna jest jej natura. 
Absencje oznaczają zerwanie pomiędzy ciągłością, która się 
skończyła, i tą która jeszcze się nie rozpoczęła. Witalność 
zerwania wynika z energii, która dąży, by wypełnić pustkę... 
Eisenman P., 1984, The Futility of Objects: Decomposition 
and the Process of Difference, Harvard Architecture Review, 
winter 1984, s. 65–80.
[5] M. Magdziak, 2005, Szkoła Sztuk Pięknych w Białymsto-
ku, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej; projekt 

ten został wyróżniony w ramach Dorocznej Nagrody SARP 
im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku 2006, promo-
tor: dr arch. Adam Jakimowicz (http://www.sarp.org.pl/nag/
pokaz.php?id=400&tytul=Nagroda%20im.%20Z.%20Zawi-
stowskiego).
[6] J. Dominiczak, 1998, Ukryte warstwy tożsamości miasta 
i zagadnienia metodologii projektowania, w: Cielątkowska, 
R., ed., Tożsamość miasta odbudowanego: autentyzm – in-
tegralność – kontynuacja, mat. konferencji ICOMOS, Poli-
technika Gdańska, Gdańsk.

BIBLIOGRAFIA

Dominiczak J., 1998, Ukryte warstwy tożsamości miasta 
i zagadnienia metodologii projektowania, w: Cielątkowska, 
R., ed., Tożsamość miasta odbudowanego: autentyzm – in-
tegralność – kontynuacja, mat. konferencji ICOMOS, Poli-
technika Gdańska, Gdańsk.
Eisenman P., 1980, Transformations, Decompositions, and 
Critiques: House X, A+U, Special Issue, Peter Eisenman, 
January, 1980.
Eisenman P., Robertson, J., Koch-/Friedrichstrasse, Block 
5, Architectural Design, 7–8/1983, s. 91–93.

Eisensman P., The City of Artificial Excavation [w:] Bedard, 
J., F., ed., 1994, Cities of Artificial Excavation. The Work of 
Peter Eisenman 1978–1988, Rizzoli International Publica-
tions, s. 73–80.
Jakimowicz A., Geneza postawy dekonstrukcyjnej w archi-
tekturze współczesnej, rpzprawa doktorska, Politechnika 
Warszawska, 2000.
Magdziak M., Szkoła Sztuk Pięknych w Białymstoku, pra-
ca dyplomowa magisterska, Politechnika Białostocka, 
2005.



Maciej Janowski*

* Janowski Maciej, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Usługowej i Miesz-
kaniowej.

ABSTRAKCYJNA TRADYCJA 

ABSTRACT  TRADITION

Dialog z przeszłością, bazujący na formach ukształtowanych przez stulecia, będzie zamierał na skutek 
zanikania określonego kontekstu kulturowego oraz zmian potrzeb odbiorców i ich stylu życia. Dlatego 
współcześnie tworzone są domy, które mimo że wyprowadzone z archetypu nie zawierają bezpośred-
nich odniesień i cytatów z architektury historycznej. Ich odniesienia do przeszłości opierają się na aluzji 
i niedomówieniu, a ekspresja wynika z przekształcenia form konwencjonalnych w abstrakcyjne.

Słowa kluczowe: dom prywatny, historyzm, tradycja, forma konwencjonalna i abstrakcyjna

Dialogue with the past, based on the forms shaped by centuries, will be ground to a halt due to the disap-
pearance of a particular cultural context and changes of the customers’ needs and their lifestyle. That is 
why contemporary houses are created, which, although derived from the archetype does not contain direct 
references and quotes from historical architecture. Their references to the past based on allusions and under-
statements, and their expression is the result of the transformation the conventional into the abstract forms.

Keywords: private house, historism, tradition, conventional and abstract form

W przeszłości oczekiwania wobec architektury 
były wynikiem zbierania doświadczeń i potwierdza-
ne były przez to doświadczenie, że styl życia ludzi 
i kształt budynku będą ze sobą związane na długi, 
właściwie wieczny czas. Doskonalenie struktury ar-
chitektonicznej odbywało sie stopniowo i było rów-
nież rozciągnięte w czasie. Było też udziałem raczej 
zbiorowości/społeczności, a nie jednostkowym do-
świadczeniem. Współcześnie oczekiwania zmienia-
ją się bardzo szybko. Efektem jest zmniejszenie się 
stopnia przewidywalności zmian zachodzących w ar-

chitekturze, co jest częścią niepewności, która do-
tyczy wszystkich dziedzin współczesnego życia. Ta 
globalna niepewność jest istotnym czynnikiem indy-
widualizującym. Każdy musi sam podejmować de-
cyzje odnośnie miejsca i sposobu zamieszkania.  
Jednostkowe doświadczenia nie sumują się ani 
nie kumulują, nie są przekształcane w uniwersal-
ne, wspólne doświadczenie, będące udziałem archi-
tektury przeszłości. Korzystanie z doświadczeń po-
przednich pokoleń przestało być racjonalną postawą,  
zastępowane przez traktowanie, w skrajnym przypad-
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ku, architektury jako mody, a architekta jako projek-
tanta mody przyszłości (fashion designer of the fu-
ture) [1]. Z drugiej strony obserwuje się traktowanie 
architektury przeszłości jako swoistego remedium 
na estetyczne i kulturowe migotanie. Przynależna do 
niej stałość zasad kompozycyjnych, konwencjonalna 
forma i przenoszone przez nią znaczenia oraz obiek- 
tywne piękno przeciwstawione zostaje swobodnej 
kompozycji, ekspresji, niemej formie i indywidual-
nie pojmowanemu pięknu. Zjawisko to jest szcze-
gólnie widoczne w przypadku domów prywatnych, 
w których istotna jest kwestia przekazu określonych 
znaczeń. W konwencjonalnym języku wszystkie te  
wartości występują w sposób oczywisty, choć współ-
cześnie są one przekazywane w niespójnym, zanie-
czyszczonym stylu. Dominującą rolę w doborze od-
grywa dekoracyjność elementów tradycyjnych, a nie 
ich stylistyczna spoistość.

Archetypem jest przekryty stromym dachem wol-
nostojący dom z zaakcentowaną częścią wejściową 
i symetrycznie usytuowanych oknach. Jego rozwi-
nięciem jest dom – pastisz, w którym użyto klasycz-
nego portyku, gotyckich szkarp lub renesansowego 
boniowania i imitacji konstrukcji szachulcowej zesta-
wionych w mniej lub bardziej malowniczy sposób. 
Drugim, obok dekoracyjności, kryterium ich dobo-
ru jest ich łatwość identyfikacji – przypisania ich do 
nobilitującej części historii. Ta mieszanina konformi-
zmu i indywidualizmu wymusza przyjęcie takiej sa-
mej strategii w celu udowodnienia stadu indywidu-
alistów, że jest się indywidualistą. Wynika z tego, że 
dopiero przestrzeganie powszechnie uznanych za-
sad umożliwia sprostanie wymogom wspólnotowe-
go indywidualizmu.

Problem polega na tym, że ornament i symbol niero-
zerwalnie związane z tradycją, przestają być zrozumia-
łe dla współczesnego odbiorcy. Krajobraz kulturowy,  
którego są częścią, stopniowo zanika, a reprezento-
wane przez niego wartości stają się coraz bardziej 

obce nawet dla samych twórców. Wraz ze stopnio-
wym zanikaniem krajobrazu kulturowego tradycyjne 
formy domu z odniesieniami do antyku i neoklasy-
cyzmu stały się rzadkością. Jednak silna obecność  
zabudowy tradycyjnej oraz traktowanie jej jako istot-
nego czynnika kontynuowania tożsamości lokalnej, 
spowodowała, że w architekturze domu nadal są 
obecne elementy związane z przeszłością. Jednak-
że wykształcenie szeregu metod przekształcania form  
architektonicznych wywiedzionych z modernizmu 
spowodowało, że elementy te są postrzegane jako 
odwołanie się do archetypu form lub reinterpretacja 
konwencjonalnych, a nie jej bezpośrednie kontynu-
owanie. House Rudin w Leymen Herzoga i de Meu-
rona odwołuje się do archetypu domu, a jednocze-
śnie sięga do dziecięcych wyobrażeń na jego temat. 
Stromy dach, duże, swobodnie rozmieszczone okna, 
mocno zaakcentowany komin to słowa z dziecięcego 
języka, który w oczywisty sposób pomija detale (fak-
tury, okapy, rynny) nadające formie znaczenie. Jed-
nocześnie House Rudin wyraża pragnienie, aby zo-
stać odebrany jako przedmiot abstrakcyjny [2] przez 
oderwanie masywnej bryły od ziemi. Betonowa płasz-
czyzna, na której dom stoi – odpowiednik dziecięcej 
kreski – została zawieszona nad łagodnym stokiem 
wzgórza, kryjąc jednocześnie wejście główne. Tym 
samym dom został pozbawiony jednego ze swoich 
ważniejszych elementów identyfikujących. Cała sfera 
ikonograficzna związana z wejściem została przeniesio-
na pod płytę i zredukowana do schodów wprowadzo-
nych w środek domu. Dzięki temu drzwi wejściowe są 
dobierane w niejednoznaczny sposób – raczej jako ele-
ment wewnętrzny niż łączący wnętrze z zewnętrzem.

Wszystkie tradycyjne elementy domu zostały prze-
kształcone lub uproszczone do tego stopnia, że od-
biorca musi przypomnieć sobie ich znaczenie. Mimo 
to, dzięki utrwalonemu archetypowi nie ma wątpliwo-
ści, że forma z którą ma do czynienia jest domem. 
Tyle że dom ten jest abstrakcyjną formą pozbawioną 
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odniesień do jakichkolwiek konkretnych kanonów hi-
storycznych czy architektury regionalnej. Herzog i de 
Meuron zwracają uwagę na użyty przez nich suro-
wy beton, który pozwala, aby deszcz spływający po 
nim jak po głazie, zostawiał ślady [3]. Tym samym 
forma Rudin House zmienia się w czasie w podobny 
sposób jak tradycyjne budowle, co zdejmuje z niej 
odium ikony i jednocześnie nadaje wieloznaczności.

Odmienne podeście do materiału charakteryzu-
je dom w Dalaas zaprojektowany dla dwojga nau- 
czycieli Karin i Markusa Stürz przez Gohma i Hiess-
bergera. Nie jest on oderwany od ziemi jak dom 
w Leymen – wręcz przeciwnie – wpisuje się w stok 
wzgórza u stóp góry Arlberg. Jednak precyzja linii, 
obrysowujących gładkie płaszczyzny i redukcja ele-
mentów architektonicznych są te same. W przeci-
wieństwie do surowego betonu, epoksydowe pane-
le elewacyjne nie poddają się wpływom czynników 
naturalnych, pozostają niezmienne, mimo spływają-
cego po nich deszczu, śniegu i silnych alpejskich 
wiatrów. Tradycyjne materiały starzeją się, zmieniają 
odbiór form. W przeciwieństwie do nich House Stürz 
ma pozostać obcym elementem w krajobrazie. Jego 
alienację podkreśla brak jakichkolwiek odniesień do 
miejscowej tradycji architektonicznej z wyjątkiem usy-
tuowania wejścia w loggi. Zabieg ten podyktowany 
jest raczej warunkami naturalnymi, podobnie zresztą 
jak swobodna kompozycja okien lokalizowanych tak, 
aby wprowadzić do wnętrza najpiękniejsze widoki.

Wykorzystanie walorów lokalizacji, oschła racjo-
nalność formy architektonicznej i wystudiowana asy-
metria zastąpiły podkreślaną detalem malowniczość 
i symetrię tradycyjnych domów. 

Valentin Bearth i Andrea Deplazes w House Wal-
ther w celowy sposób mnożą drobne nieregularno-
ści rzutu, aby zmiękczyć bryłę i uzyskać ukośne li-
nie okapów. Również w tym domu zastosowano jed-
norodność materiału, oczyszczenie bryły z detalu 
architektonicznego oraz abstrakcyjną kompozycję 

otworów okiennych. Jednak użyty język architekto-
niczny nosi silne wpływy współczesne: wyraźnie zary- 
sowana bryła garażu, głębokie wycięcia w obrębie 
wejścia i sypialni na poddaszu, rozbijają tradycyjną 
formę. Tym samym House Walther może być rozpa-
trywany zarówno jako abstrakcyjna kompozycja nie-
regularnych płaszczyzn i nierównoległych linii, jak 
i konwencjonalna forma domu czytelna, głównie dzię-
ki wyrazistemu konturowi ścian szczytowych.

Deformacje rzutu Casa ST zaprojektowanego 
przez Enrico Molteniego i Andreę Laveraniego są 
zdecydowanie bardziej wyraźne. Dom pod Medio-
lanem nie jest już zwartą formą, lecz kompozycją 
dwóch niemal autonomicznych brył umiejętnie wple-
cionych w istniejący drzewostan i sąsiednie zabudo-
wania. Punktem wyjścia projektu były dwa kwadraty, 
które zostały rozsunięte, zderzone narożnikami i prze-
kształcone w romby. Przełożyło się to na asymetrię 
płaszczyzn dachów, szczególnie widoczną w części 
sypialnej oraz w pokoju dziennym, który zajmuje pra-
wie cały południowy blok. Mimo to, archetyp jest na-
dal czytelny, czemu sprzyjają użyte w konwencjonalny 
sposób materiały – szorstka cegła i płaska dachów-
ka. Pozbawienie domu gzymsów i okapów sprawia, 
że te różnice fakturowe przestają być pierwszoplano-
we, a tym samym forma jest odbierana jako spoista. 
Jedynymi współczesnymi elementami są przeszkle-
nia narożników obejmujące również połacie dacho-
we. Przez to Casa ST jest odbierana jako sekwencja 
brył i przestrzeni o niejednoznacznie określonych gra-
nicach, przy czym owa niejednoznaczność ma cha-
rakter nie liniowy, lecz punktowy.

Inaczej niż w House Bierings w Utrechcie, w któ-
rym język architektoniczny jest rozszerzany, a nie re-
dukowany. Ana Rocha i Michel Tombal przekształcają 
archetyp formy przez dodanie rzeźbiarsko potraktowa-
nych elementów, które są reminiscencją werandy, wy-
kuszy okiennych, świetlików i lukarn, poddanych mak-
symalnym uproszczeniom. Wszystkie detale zostały 
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z nich usunięte – wykusze to nieregularne boksy z po-
zbawionym podziału przeszkleniem, określane przez 
architektów jako oczy, które współgrają z bezpośred-
nimi wglądami na zróżnicowany krajobraz [4]. Z kolei 
od północnej strony świetliki wprowadzają do wnętrza 
domu palce światła jednocześnie różnicując płaszczy-
znę dachu. Ich rozmieszczenie zostało tak dobrane 
aby przekształcić konwencjonalny dom w wielowarto-
ściową formę. Boczne płaszczyzny lukarn i świetlików 
łączą się ze ścianami, zmieniając ich rysunek i jedno-
cześnie zacierają wrażenie nałożenia nowych elemen-
tów na formę bazową. Podobną rolę odgrywa zwęża-
jący się ku górze komin, którego ukośne krawędzie są 
kontynuowane przez linię przełamanego dachu. Tym 
samym sylweta domu sprawia wrażenie poszarpanej 
i nierównej, przypominając tym dziecięcą wycinankę.

Ta wystudiowana naiwność, sięganie do archetypu 
domu, widoczne również w poprzednich projektach, 
jest reakcją na niezbyt dobre doświadczenia archi-
tektury postmodernistycznej. Architekci w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych zmierzali stworze-
nia bogatego i giętkiego języka form, który z jednej 
strony byłby zdolny do odpowiadania na kontekst lo-
kalny z drugiej reagowałby na zmiany w technologii, 
sztuce i w samej architekturze. O ile pierwszy postu-
lat był możliwy do spełnienia, o tyle szybki rozwój 
technologii oraz zmiany oczekiwań użytkowników, 
okazały się trudne do pogodzenia z rygorystyczny-
mi formami klasycznej wysokiej architektury. Dlatego 
współczesne odniesienia do architektury historycznej 
przybierają formę subtelnych aluzji, są rodzajem pa-
mięciowego powidoku, a nie dosłownym jej cytatem.

W analizowanych przykładach domów architek-
ci koncentrowali się na utrzymaniu identyfikowane-
go z przeszłością konturu domu, uznając go za na 
tyle silny aby równoważyć zastosowane współczesne 
środki wyrazu. Kodowanie funkcji domu za pomocą 
skośnych płaszczyzn jest zrozumiałe dla odbiorców/
mieszkańców i jest wystarczającym odwołaniem do 
przeszłości, nawet jeśli jest to przeszłość bliżej nie-
sprecyzowana o nie ustalonej lokalizacji. Architek-
ci, odwołując się do archetypu domu, wykorzystują 
działania ad hoc, które prowadzą do coraz swobod-
niejszych przekształceń formy. Działania te są swo-
istą grą, polegającą na wymiennej kontrargumentacji 
cech form (regularne – nieregularne), relacji z otocze-
niem (oderwanie – wpasowanie) i użytych materiałów 
(chropowate – błyszczące, przeźroczyste – nieprze-
źroczyste). W analizowanych domach przekształcenia 
te w głównej mierze wykorzystują efekt zatarcia róż-
nic między dachem a ścianami, osiąganym przez za-
stosowanie jednorodnych materiałów, których użycie 
albo nie miało miejsca w przeszłości (House Stürz, 
Walther House) albo zostało rozszerzone (Casa ST).

W opisanych strategiach projektowania domów, 
przeszłość nie ingeruje bezpośrednio we współcze-
sne rozwiązania – czyni to za pomocą subtelnych alu-
zji lub niejasnych odnieesień, które utrwalają określo-
ne wzorce i archetypy. Dzięki nim przeszłość zysku-
je nowe, wyraźne formy, tym samym nabierając real-
nego znaczenia dla teraźniejszości, a w konsekwen-
cji zostaje przekształcona w projekty dla przyszłości. 
Dzięki temu przeszłość może uczestniczyć w samo 
utwierdzaniu się indywidualnej tożsamości człowieka.

PRZYPISY

[1] UN Studio. Odnalazłam obraz twojego uśmiechu; roz-
mowa z B. Van Berkelem [w:] Architektura&Biznes nr 123 
10/2002, s. 30.
[2] Podobny zabieg został zastosowany w atelier Remy Za-
ugga w Mulhouse-Pfastat (1995). Por. Working Together,

L’architecture d’aujourd’hui, fevrier 1998, nr 315, Groupe 
Expansion, Paryż, s. 44.
[3] Ibidem, s. 44–45.
[4] Rocha Tombal Architecten (http://www.rocha.tombal.
nl/nl/projects/housing/house-leidsche-rijn/), tłum. autora.
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ROLA SZKŁA W KONTEKŚCIE TRWANIA I PRZEMIJANIA  
ARCHITEKTURY

ROLE  OF  GLASS  IN  CONTEXT  OF  DURABILITY   
AND  FLEETINGNESS  OF  ARCHITECTURE

Szkło w architekturze może mieć wpływ na jej trwałość, nie tylko pod względem materiałowym i technolo-
gicznym, ale może również dotyczyć przekazu idei i wartości.

Słowa kluczowe: szkło, budynki przeszklone, trwałość architektury

Glass in architecture may have an impact on its durability not only in terms of material and technology but 
may also involve transmission of ideas and values.

Keywords: glass, glass building, durability of architecture

Wymagania wobec architektury wyznaczone przez 
Witruwiusza i dotyczące trwałości, użyteczności i pięk-
na wydają się nadal aktualne. W kontekście zagadnie-
nia trwałości architektury wystarczy spojrzeć na ka-
mienną katedrę Notre Dame w Paryżu lub inną wie-
kową budowlę. Przez wieki zmieniała się architektura, 
zmieniały się oblicza miast, a budowle te trwają w ich 
krajobrazie. Na myśl przychodzą wtedy słowa Johna 
Ruskina: gdy budujemy, powiedzmy sobie, że budu-
jemy na zawsze [1]. Czy to samo możemy stwierdzić 
w stosunku do budynków, w których tworzywem bu-
dowlanym jest szkło? 

Szkło w architekturze w sposób znaczący poja-
wiło się w XIX wieku. Rewolucja przemysłowa, wraz 

z zachodzącymi zmianami kulturowo-społecznymi, 
powodowała rozwój architektury. Obok katedr i pa-
łaców pojawiły się budynki muzeów, teatry, sale wy-
stawowe, hale dworcowe i budynku biurowe. Wraz 
z rozwojem architektury zaczęto stosować nowe ma-
teriały i rozwiązania technologiczne. Miejsce masyw-
nych, kamiennych lub ceglanych murów zajmowały 
konstrukcje z żelaza i szkła. 

W połowie XIX wieku wzniesiono Pałac Kryształo-
wy (il. 1), jeden ze znaczących obiektów dla współ-
czesnej architektury. Ogromna budowla z żelaza 
i szkła zbudowana został na pierwszą Wielką Wysta-
wę Światową, która odbyła się w 1851 roku w Londy-
nie. Jej autorem był Joseph Paxton – dyrektor ogro-
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1. Pałac Kryształowy, Londyn / Cristal Palace, London 2. Dworzec kolejowy St. Pancras, Londyn / St Pancras railway station, London  
3. Muzeum Luwr, Paryż / Louvre Museum, Paris 4. Muzeum Brytyjskie, Londyn / British Museum, London 5. Pawilon Lescot – Forum Les 
Halles, Paryż / Lescot Pavilion – Forum Les Halles, Paris 6. Projekt La Canopée – Forum Les Halles, Paryż / La Canopée project – Forum 
Les Halles, Paris
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dów księcia Devonshire, który wykorzystał swoje 
dotychczasowe doświadczenia zdobyte przy budo-
wie książęcych oranżerii. Nowa wówczas architektu-
ra cechowała się lekkością i transparentnością. Pa-
łac Kryształowy był pięcionawową halą o konstrukcji 
z żelaza, o długości 564 m, szerokości 125 m i wy-
sokości do 33 m, której ściany zewnętrzne wykonano 
ze szkła. Powtarzalność elementów konstrukcyjnych 
oraz ich prefabrykacja pozwoliła na zdemontowanie 
obiektu po zakończeniu Wielkiej Wystawy Światowej 
i ponowne jego wzniesienie w Sydenham pod Lon-
dynem, gdzie w 1936 roku uległ zniszczeniu w wyni-
ku pożaru. Pałac Kryształowy zrodził ideę szklanych 
domów, choć sam obiekt fizycznie przestał istnieć. 

Doświadczenie inżynierskie, a przede wszystkim 
cechy estetyczne, uzyskane w wyniku przeszklenia 
Pałacu Kryształowym przyczyniły się do powstania 
kolejnych obiektów, w których wykorzystano struk-
tury z żelaza i szkła. Ten typ konstrukcji zastosowa-
no przy budowie dworca kolejowego St. Pancras 
w Londynie (il. 2) oddanego do użytku w 1876 roku. 
W skład kompleksu wchodzi neogotycki hotel znaj-
dujący się od strony frontowej dworca zaprojekto-
wany przez Georga Gilberta Scotta, a zaraz za nim 
znajduje się ogromna przeszklona hala dworcowa, 
której głównym projektantem był William Henry Bar-
low, inżynier współpracujący z Josephem Paxtonem 
przy budowie Pałacu Kryształowego. Najtrudniejszy 
okres dla dworca St Pancras po czasach wojennych 
przyszedł w latach 60. XX wieku, kiedy uznano, że 
czas architektury wiktoriańskiej przeminął. Pierwot-
na konstrukcja miała być zastąpiona betonową, jak 
w przypadku londyńskiej stacji Euston. Dzięki działa-
niom Sir Johna Benjamina oraz sprzeciwom społecz-
nym udało uratować się dworzec St Pancras przed 
wyburzeniem, a ostatecznie obiekt wpisano na listę 
najcenniejszych zabytków. Na początku XXI wieku 
stacja została poddana gruntownej renowacji oraz  

rozbudowie i ponownie otwarta do użytku w 2007 
roku. W części podziemnej, gdzie mieściły się kie-
dyś magazyny z beczkami na piwo, teraz znajduje 
się terminal obsługi pasażerów oraz galeria handlo-
wa, a część górna pełni funkcję hali dworcowej, w któ-
rej zatrzymują się pociągi. W ramach prowadzonych 
prac remontowych między innymi całkowicie wymie-
niono jej szklany dach. Projekt renowacji dworca St 
Pancras, przygotowany przez Alastaira Lansley'a, po-
zwolił zachować charakter XIX-wiecznej architektury, 
przy zachowaniu dotychczasowej funkcji. 

Szkło jest materiałem neutralnym, na granicy ist-
nienia i nieistnienia. Dzięki swojej transparentno-
ści stosowane jest często w modernizacji obiektów  
zabytkowych. Nowe elementy są wyrazem teraźniej-
szości w kontekście architektury pochodzącej z ubie-
głych wieków. Jedną z najbardziej znanych reali- 
zacji ze względu na transparentną formę, jaką za-
stosowano w tkance zabytkowej, jest Muzeum Luwr 
w Paryżu (il. 3). Pałac Luwr, który był wielokrotnie roz-
budowywany i przebudowywany jest siedzibą mu-
zeum od 1793 roku. Dla najnowszej historii muzeum 
istotne zmiany zaszły w latach 80. XX wieku, kiedy 
zapadła decyzja o jego modernizacji. Projektowi przy-
gotowanemu przez Ieoh Ming Pei przyświecały dwie  
zasady: poszanowanie i zagospodarowanie dzieł 
przeszłości oraz nadanie zdecydowanie współczesne-
go, pozbawionego jakichkolwiek śladów naśladow-
nictwa wnętrzom skrzydła Richelieugo, holu Napole-
ona, a także galerii du Carrousel. Najbardziej spekta-
kularnym elementem przebudowy okazała się umiesz-
czona na dziedzińcu szklana piramida stanowiąca 
wejście główne do muzeum. Bryła wzorowana na  
egipskich piramidach, które należą do najstarszych 
architektonicznych archetypów, kontrastuje z histo-
rycznym pałacem. Oryginalna forma na początku 
często krytykowana dziś stała się nie tylko znakiem 
rozpoznawczym samego muzeum, a również Paryża. 
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Szkło kojarzone z nowoczesną architekturą po-
zwala uwspółcześnić zabytkowe, często monumen-
talne obiekty. Poprzez projekt modernizacji, wyko-
nany przez sir Normana Fostera, zmianie uległ wize-
runek Muzeum Brytyjskiego w Londynie (il. 4). Jego 
głównym założeniem było przekrycie wewnętrznego 
dziedzińca, który został ukształtowany wraz z obec-
nym gmachem muzeum w połowie XIX wieku. Jed-
nym z priorytetów projektu było stworzenie wejścia 
do muzeum stanowiącego jednocześnie przestrzeń 
publiczną ozdobioną wybranymi eksponatami, miesz-
czącą kawiarnię oraz sklep z pamiątkami. Na obec-
ny odbiór dziedzińca wpływ ma niewątpliwie sposób 
ukształtowania przeszklonego dachu. Jego kształt wy-
znacza rzut prostokąta z uwzględnieniem znajdują-
cej się po środku cylindrycznej czytelni. Zastosowa-
nie siatki trójkątnej pozwoliło ukształtować krzywoli-
niową powłokę. Transparentny dach dzięki swej for-
mie dodał lekkości dostojnemu Muzeum Brytyjskie-
mu i stał się jego wyróżnikiem.

Trwanie architektury można rozpatrywać jako kon-
tynuacja idei i niosących z nią wartości. Potrzeba cią-
głości i zakorzenienia pojawiła się przy projektowaniu 
przez Normana Fostera wieżowca Hearst Tower w No-
wym Jorku. Pomysł zrealizowania tego budynku wyso-
kiego powstał blisko osiemdziesiąt lat temu. W 1928 
roku wzniesiono przy Ósmej Alei sześciokondygna-
cyjny budynek o kamiennej elewacji z detalem w sty-
lu art deco. Jego inwestor, właściciel wydawnictwa  
Hearst, zakładał, że stanie się on podstawą dla bu-
dynku wysokiego. Obecnie opróżnione wnętrze starej 
siedziby wydawnictwa stanowi ogromne atrium, nad  
którym wznosi się czterdziestodwukondygnacyjny wie-
żowiec. Przy jego realizacji wykorzystano nowocze-
sne rozwiązania materiałowe i technologiczne, dzięki 
którym zużywa się o 26% mniej energii niż wynoszą  
lokalne wymagania dla tego typu budynku. Do ekolo-
giczności przyczynia się również zastosowanie w ele-

wacji szkła niskoemisyjnego, które wypełnia konstruk-
cyjną ramę stalową o trójkątnym układzie. Zastosowa-
nie szkła po raz kolejny stanowi wyraz współczesno-
ści zarówno w stosunku do istniejącej architektury, jak 
i wymagań technicznych. 

Architektura ze szkła ma swoich zwolenników 
i przeciwników. Transparentność jako wartość wy-
daje się być nieprzemijalna. Łączenie się przestrzeni 
wewnętrznych z zewnętrznymi nadal inspiruje w po-
szukiwaniu rozwiązań projektowych. Sama forma 
obiektu architektonicznego może podlegać transfor-
macji, jak również całkowitej wymianie. Takim prze-
kształceniom podlega obecnie teren Hal w Paryżu. 
Historia tego miejsca sięga XII wieku, kiedy na ba-
giennych terenach Champeaux powstało targowi-
sko. Początkowo drewniane hale były wielokrotnie 
rozbudowywane i przebudowywane. W roku 1851 
zgrupowano wszystkie stragany i powierzono archi-
tektowi Wiktorowi Baltardowi wykonanie obiektów, 
o nowej wówczas, żelaznej konstrukcji. W ten spo-
sób powstało dziesięć pawilonów z żelaza i szkła, 
w tym dwa ostatnie zostały ukończone w 1936 roku. 
Podniszczone i niefunkcjonalne budynki zamknięto 
w latach 60. XX wieku. Z Hal Baltarda zachowana 
tylko dwa pawilony, z których jeden przeniesiono do 
miejscowości Noget-sur-Marne, drugi do Yokohamy 
w Japonii, pozostałe zburzono. Przez następną de-
kadę teren Hal był pusty. W tym czasie powstawa-
ły koncepcje jego zagospodarowania. W roku 1979 
ukończono realizację projektu, w ramach którego wy-
budowano Forum des Halles (arch. Claude Vasco-
ni, Georges Pencreac'h), największe wówczas cen-
trum handlowo-rozrywkowe w Paryżu. Kompleks ten 
usytuowany w części podziemnej łączył się z waż-
nym węzłem komunikacyjnym Paryża (Châtelet les 
Halles), w którym krzyżują się linie metra oraz kolei. 
W części nadziemnej znajdował się przeszklony pa-
wilon Lescot (arch. Jean Willerval, André Lagarde) 
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(il. 5) z lustrzanymi elewacjami intensywnie odbija-
jącymi światło. Cała realizacja od samego począt-
ku spotkała się z krytyką mieszkańców, którzy z no-
stalgią wspominali Hale Baltarda. Po blisko trzydzie-
stu latach od otwarcia Forum des Halles zapadła 
decyzja o jego gruntownej przebudowie. Obecnie  
następuje wymiana, w miejsce obiektu, który w krót-
kim czasie uległ degradacji zarówno pod wzglę-
dem funkcjonalnym, estetycznym oraz przestrzen-
nym, zostanie zrealizowany nowy projekt. Jego  
autorzy – Patric Berger oraz Jacques Anziutti – za-
proponowali przekształcenia dotychczasowych te-
renów zieleni przylegających do Forum des Halles 
oraz powstanie nowego obiektu La Canopée (il. 6) 
w miejsce pawilonu Lescot. Jego forma stanowią-
ca jednocześnie przeszklone przekrycie o zakrzy-
wionych płaszczyznach nawiązywać będzie swo-
ją strukturą do kształtu liścia. Będzie to już trzecia 

realizacja w tym miejscu, w której pojawi się szkło. 
Cały projekt wraz z przekształceniami urbanistycz-
nymi ma być ukończony w 2016 roku. 

Rozwój technologii szkła dostarcza nieustanie no-
wych produktów i rozwiązań, które z jednej strony 
spełniają coraz wyższe wymagania techniczne sta-
wiane współczesnym budynkom, z drugiej natomiast 
od lat pozwalają urzeczywistniać idee architektonicz-
ne: Jeżeli chcemy, aby nasza nowa kultura wzniosła 
się na wyższe poziomy, jesteśmy zobowiązani zmie-
nić architekturę. Stanie się to możliwe, jeśli odrzuci-
my zamknięty charakter pomieszczeń, w których ży-
jemy. Można tego dokonać przez wprowadzenie do  
architektury szkła, które wpuści światło słońca, księży-
ca i gwiazd nie tylko przez kilka okien, ale przez każ-
dą możliwą ścianę, która będzie wykonana całkowi-
cie ze szkła [2].
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SZKLANY DOM

GLASS  HOUSE

W 2008 roku w gęstej, śródmiejskiej zabudowie Tokio powstał Figured Glass House. Zaprojektowany w pra-
cowni TNA Architects dom stał się inspiracja do rozważań na temat trwania i przemijania architektury.

Słowa kluczowe: TNA Architects, dom jednorodzinny, współczesna architektura Japonii

In 2008, in high-density housing of Tokyo downtown Figured Glass House was built. Designed in studio 
TNA Architects house became an inspiration for reflections about durability and fleetingness of architecture.

Keywords: TNA Architects, single-family house, contemporary Japanese architecture

Poznanie domu poprzez funkcje mieszkalną pro-
wadzi do zdefiniowania jego wartości dzisiaj; musimy 
nadać jej formę trwałą i reprezentatywną, można by 
rzec monumentalną [1].

Słowa Antonio Monestiroli inspirują do reflekcji 
na temat trwania architektury domu mieszkalnego.

W latach 2007–2008, w centrum Tokio wybudo-
wany został Figured Glass House. Projekt powstał 
w pracowni TNA w skłd której wchodzą Makoto Ta-
kei i Chie Nabeshima.

Dom sprawia wrażenie wciśniętego pomiędzy ota-
czające go obiekty. Pomiędzy budynkami znajdują się 
jedynie wąskie, piesze przejścia. Budynek nie sąsia-
duje z ulicą. Zlokalizowany jest za budynkiem który 
przylega do drogi. Dostęp do drogi umożliwia wąski 
przejazd zakończony przed domem miniaturowym 
placem. Powierzchnia zabudowy wynosząca 50 m2 
zamknięta została w kwadratowym rzucie.

Forma budynku to trzykondygnacyjny, stojący 
prostopadłościan. Bryła została rozrzeźbiona po-
przez wycięcia we wschodnim narożniku. Dom zo-
stał podcięty na parterze oraz wycięty na trzecim pię-
trze. W ten sposób powstały; na parterze zadaszo-
ne wejście i miejsce postojowe dla samochodu, oraz 
na najwyższej kondygnacji taras zwrócony ku niebu.

O charakterze formy architektonicznej rozstrzygają 
elewacje ze szkła i poliwęglanu. Aluminiowa konstruk-
cja ścian osłonowych staje się elementem kompozy-
cyjnym dzieląc je na kwadratowe pola. Wypełnienie 
stanowią w większości piaskowe, nieprzeźroczyste 
panele z tworzywa sztucznego, zastąpione taflami 
szkła w miejscach gdzie przewidziane zostały okna. 

Trwałość budynku zapewnia żelbetowa konstruk-
cja. Została ona od zewnątrz ukryta za ażurową kon-
strukcją ściany osłonowej i wyeksponowana w środ-
ku budynku. Autorzy mówią o swoim pomyśle:
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Konstrukcyjne, żelbetowe ściany w środku wyglą-
dają jak ściany zewnętrzne, ale z drugiej strony, ze-
wnętrzne, szkalne ściany, które osłaniają budynek 
wydają się półprzeźroczystymi ścianami wewnętrz-
nymi [2].

Budynek mieści w sobie dwie funkcje – atelier 
oraz część mieszkalną, rozmieszczone na trzech 
kondygnacjach. 

Trzon budynku stanowi klatka schodowa która 
została zsunięta z osi. Klatka umożliwiła wydzielenie 
czterech pomieszczeń na każdej kondygnacji. Scho-
dy zajmują minimalną ilość miejsca, są zabiegowe 
i nie posiadają spoczników. W ten sposób powsta-
lo 14 pomieszczeń rozmieszczonych na powierzch-
ni użytkowej 151m2.

Parter budynku w całości przeznaczony został 
na potrzeby pracowni. Osobne dla tej części wejście  
zaprojektowane zostało z podcięcia w narożniku bu-
dynku. Wejście prowadzi do dwukondygnacyjnego 
pokoju konferencyjnegoi połączonego z pokojem au-
dio-wizualnym na parterze oraz, za pomocą schodów, 
z pracownią na pierwszym piętrze. Pracownia na pię-
trze połączona jest z biblioteką która z kolei posiada 

wejście również z części mieszkalnej. W ten sposónb 
biblioteka staje się buforem, punktem przejścia po-
między przestrzenią pracowni i mieszkania.

Część mieszkalna również dostępna jest z pod-
cięcia w narożniku budynku, wejście do niej prowa-
dzi bezpośrednio na klatkę schodową. Stąd dostępne 
są sypialnia i biblioteka na pierwszym piętrze a także 
pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz tradycyj-
ny japoński pokój tatami na najwyższej kondygnacji.

Z salonu zaprojektowane zostało wyjście na taras 
otwarty ku niebu i wygrodzony ścianami ze wszyst-
kich stron.

W architekturze problem dotyczy specyficznego 
materialnego obiektu sztuki, który jak się wydaje nie 
istnieje bez użyteczności. Przemijanie związane ze zu-
życiem fizycznym rzeczy jest zrozumiałe [3].

Cytat z tez do konferencji przypomna witruwiań-
ską triadę trwałość, celowość i piękno odnotowaną 
w Dziesięciu Księgach o Architekturze. Przedtem i te-
raz wspiera ona rozważania o architekturze przypo-
minając, iż zależność pomiędzy walorami formy, sto-
sownym programem użytkowym, a także materią trwa 
w nierozerwalnym związku. 
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Figured Glass House, TNA Architects, Tokyo 2008, według „ JA The Japan Architect” nr 72
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PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI WYRAZEM DNIA DZISIEJSZEGO

A  MEMORY  OF  THE  PAST  AS  AN  EXPRESSION  OF  THE  PRESENT

Architektura dnia wczorajszego ma znaczenie także dziś, nie zawsze obecna fizycznie doznawana jest przez 
zachowanie mentalne związane z uwarunkowaniami choćby kulturowymi. W obecnym czasie jej znaczenie 
może być niezmienne, nieco mniejsze lub większe. Podobnie dzieje się z jej przeznaczeniem. Zazwyczaj 
obiekty przeszłości adaptowane są na cele współczesne, tak by ich użyteczność była ważnym elementem 
funkcjonowania we współczesnej przestrzeni. W artykule zaprezentowane zostały nowe realizacje dotyczące 
starej architektury. Opierają się one na działaniach restauracyjnych, modernizacyjnych lub związanych z re-
witalizacją. Działania te dostosowują architekturę różnych okresów do wymagań czasów obecnych, przez 
co obiekty architektoniczne nie przemijają, trwają nieprzerwanie, próbując sprostać nowym wymaganiom 
i często nowym funkcją jakie pełnią. Przeszłość i teraźniejszość niemal się równoważy w chwili, gdy do gło-
su dochodzi architektura regionu. Bez względu na przynależność i charakter architektura dnia wczorajsze-
go może być postrzegana jako fragment tego, co ważne dziś.

Słowa klucze: restauracja, modernizacja, rewitalizacja, współczesna przestrzeń

Yesterday’s architecture is important today as well. Not always physically present, it is experienced through 
mental behavior related to cultural conditions. Nowadays, its importance may be unchangeable, a little 
lower or higher. The same applies to its intended use. Objects of the past are usually adapted for con-
temporary purposes which makes their usefulness an important element of functioning in a contemporary 
space. This article presents some new implementations concerning old architecture. They are based upon 
some restoring, modernizing or revitalizing actions which adjust architecture from various periods to cur-
rent requirements. That is why architectural objects do not fade away – they remain and try to satisfy new 
requirements and, frequently, the new functions they fulfill. The past and the present seem to be in balance 
when the architecture of a region has its say. Regardless of its affiliation and character, the architecture of 
the past may be perceived as a fragment of what is important at present.

Keywords: restoration, modernization, revitalization, contemporary space
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Architektura z przeszłości w świecie współcze-
snym przyjmuje wiele form i funkcji, jest jednak wciąż 
obecna i nie przemija. Często obecność ta odnosi 
się do skojarzeń mentalnych, wówczas pozostawia 
po sobie pewien ślad we współczesnej przestrzeni 
miejskiej. Jako przykład może posłużyć mur berliń-
ski, którego fizycznie już nie ma. Do dziś pozostały 
jednak konsekwencje jego obecności, które uwidacz-
niają się nie tylko w strukturze przestrzennej Niemiec, 
ale także w świadomości społecznej. Obiekty z prze-
szłości pozostają często wspomnieniem tworzącym 
własną historię. R. Shusterman część swoich rozwa-
żań filozoficznych poświęcił obecności – nieobecno-
ści muru berlińskiego. Pomimo jednak jego fizycznej 
nieobecności podział wprowadzony przez mur pozo-
staje obecny. Widoczny w różnicy pomiędzy wizual-
ną kulturą Wschodu i Zachodu [1]. 

Architektura z przeszłości choć niekiedy z róż-
nych powodów wyeliminowana, jest ciągle żywa, 
trwa w kulturze, sposobie myślenia danej społecz-
ności. Zazwyczaj jednak architektura z czasów od-
ległych współtworzy klimat czasów obecnych. Jej 
wartość zależy najczęściej od dwóch czynników. 
Pierwszy to stan techniczny zabytków, a drugi do-
tyczy indywidualnych wartości konkretnego miej-
sca, w którym architektura z przeszłości jest obec-
na. Bardzo często decyduje o jego tradycji, a na-
wet tożsamości. Obiekty zabytkowe mogą być na 
tyle mocnymi formami, że współtworzą wizerunek 
miejsca, jego kulturę.

Kondycja architektury dnia wczorajszego jest zależ-
na od współczesnych działań remontowych. Przykła-
dem takich realizacji jest pałac w Łańcucie. Łańcut 
to miasto podziwiane przez turystów z różnych stron 
świata, zachwyca przede wszystkim perłą architektu-
ry – pałacem Lubomirskich. Zamek chodź wiele razy 
przebudowany od zawsze służył miastu. Sam Lubo-
mirski kazał umieścić na portalu bramy wejściowej do 
obiektu tablicę z tekstem …budowę tę wzniósł ozdo-

bił aby odpoczniecie zgotować siłom (…) staraniem 
o dobro publiczne (…) wojnami (…) steranych, aże-
by zaś pożytkowi współczesnemu mogła służyć, twier-
dzę dołączył [2]. Dzisiaj prowadzonych jest wiele in-
westycji wspierających stan techniczny i wizualny 
obiektów tworzących kompleks pałacowo – parko-
wy, miedzy innymi zmodernizowano w sposób współ-
czesny storczykarnię, maneż i kasyno. Inwestycje te 
miasto poczyniło na podstawie rozpisanego w 2004 
r konkursu. Maneż zaadaptowano na przestrzeń 
z kasami biletowymi oraz na siedzibę Podkarpackie-
go Centrum Dziedzictwa. Kasyno na Muzeum Miasta 
i Regionu, a storczykarnię przebudowano z zachowa-
niem pierwotnej funkcji uzupełniając wnętrze o kawiar-
nię. Każdy z obiektów pochodzi z XIX w i ma swo-
ją historię. Dziś obiekty nadal funkcjonują i uważane 
są za perły architektury zabytkowej, są nie tylko śla-
dem po czasach odległych, ale doskonale wpisują się 
w czasy obecne. Dzięki zabiegom remontowym i mo- 
dernizacyjnym architektura trwa, nie przemija dostoso-
wując się do czasów współczesnych. Storczykownia 
– szklarnia, tak jak przed laty znajduje się w części 
parkowej kompleksu. W wyniku zniszczeń powojen-
nych obiekt zbudowano niemal na nowo pozosta-
wiając zabytkowa stalową konstrukcję. Nowy wyraz 
stolarni tworzy harmonijną całość z otaczającą ziele-
nią. O historii obiektu, jego przeszłości przypomina-
ją secesyjny detal pozostawiony w części wejściowej 
do szklarni. Motywy roślinne nadają jeszcze większej 
lekkości obiektowi, a także wzmacniają jego charak-
ter, który przecież ściśle związany jest z przeszłością. 
Nowym elementem zespołu szklarni jest wewnętrz-
ny dziedziniec, który niegdyś był całkowicie zabu-
dowany, dziś z trzech stron otoczony jest szklarnia-
mi, a z czwartej zabytkowym obiektem kotłowni. Od 
strony wejścia na dziedziniec w elewacjach pozosta-
wiono ślepe wejścia z naczółkami sugerując obec-
ność dawnych traktów biegnących wewnątrz zespo-
łu szklarniowego, dziedziniec pozostaje w stałym 



174

1. Zamek w Łańcucie – elewacja frontowa / Łańcut Castle - front elevation
2. Oranżeria z połowy XIX w. od strony południowej / Orangery from the mid-nineteenth century on the south side
3. Muzeum powozów / Museum of carriages
4. Dom Jana Karpiela Bułecki / Jana Karpiela Bułecka’s house
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kontakcie z otaczającą go zielenią parkową. Nowa, 
kawiarnia zaprojektowana została na wodzie, w której 
umieszczono kamienie i kwiaty w donicach. Drewnia-
ny pomost przykryty jest jasnym płótnem rozciągnię-
tym na cięgnach i podporach stalowych. W kawiarni 
dominuje zieleń; palmy, krzewy – wszystko w otoczeniu  
elementów drewnianych (drewniane panele, zadasze-
nie nad rozciągniętym płótnem, a nawet drewniane 
donice). Storczykownia jest przykładem obiektu utrzy-
manego w kształtującym się w Polsce stylem współ-
czesnego projektowania w zabytkowym kontekście. 
Choć zabytkowy obiekt poniekąd zyskał nowy charak-
ter, dostosowany do współczesnych potrzeb i wyma-
gań podtrzymuje także zależność od wartości histo-
rycznych, dzięki czemu duch i charakter zabytkowy 
znalazł także swoje odzwierciedlenie we współcze-
snych działaniach projektowych. Rewitalizacja stor-
czykarni, maneżu i kasyna – obiektów przynależnych 
do zamku w Łańcucie stworzyła możliwości dostoso-
wania ich do potrzeb, jakie w chwili obecnej mają peł-
nić. Aranżacja poszczególnych fragmentów wnętrza 
modernizowanych obiektów dała możliwość wykorzy-
stania ich w różny sposób. Dziedziniec może stano-
wić miejsce kawiarni letniej, a także przestrzeni kon-
certowej lub galerii czy też przestrzeni wystaw plene-
rowych. Drewniane podesty, żwirowe ścieżki, a tak-
że kwiaty zbliżają nas do otaczającego dziedziniec 
parku, stanowią jego kontynuację. Maneż z 1834 r. 
służył niegdyś jako ujeżdżalnia, obecnie zaplanowa-
no tu: informację, kasy, biuro przewodników. Ważne 
miejsce zajmuje galeria sztuki regionalnej i mała sce-
na. O historycznym charakterze tego miejsca świad-
czy odrestaurowana konstrukcja hali przekryta więźbą 
dachową o rozpiętości 29 metrów. W jej płaszczyznę 
wmontowano współczesne świetliki, które zapewniają 
dostęp światła do wnętrza od góry, dotychczas wnę-
trze doświetlane było przez pojedyncze otwory okien-
ne umieszczone tylko z jednej strony budynku. Prze-
strzeń handlowa wyeksponowana została za pomo-

cą szklanych ścian tworzących zamknięte prostopa-
dłościany wmontowane między masywne ramy drew-
niane. W szklanych pomieszczeniach umieszczono też 
zaplecza i sanitariaty. Elementy architektury zabytko-
wej towarzyszą współczesnym rozwiązaniom, takim 
jak tafle szkła stanowiące przegrody dla poszczegól-
nych sektorów usługowych, świetlne słupy oświetla-
jące ciągi komunikacji. Wszystkie instalacje zostały 
umieszczone w pomieszczeniach wybudowanych pod 
budynkiem. Zmianie uległa także posadzka, piaskowe 
klepisko zastąpiono drewnianym brukiem, który powo-
duje, poprawę akustyki. Odrestaurowana dawna ujeż-
dżalnia to połączenie wartości historycznych z nowo-
czesnością, i które jest kolejnym dowodem na to, że 
architektura z przeszłości stać się może fragmentem 
współczesności, dodatkowo można ją postrzegać jako 
element dziedzictwa, który ma edukować i który może 
zaistnieć w charakterze bardziej nam współczesnym. 
Połączenie wątków historycznych z elementami archi-
tektury nowoczesnej to także próba nowego spojrze-
nia na zabytek. Zrealizowany projekt budzi podziw 
także wśród turystów. Zaskakujące wnętrze tym bar-
dziej staje się interesujące, że obiekt z zewnątrz nie 
sugeruje, że wewnątrz znajduje się ciekawe połącze-
nie architektury zabytkowej z nowoczesną.

Najczęściej obiekty zabytkowe zlokalizowane są 
w ścisłych centrach miast, które mają charakter hi-
storyczny i niejednokrotnie obecny jest w nich duch 
współczesności. Przejawia się on za sprawą nowych 
funkcji jakie pełnią te obiekty. Przeszłość wkracza 
w czasy współczesne również przez pamięć, wspo-
mnienie tego co już kiedyś było.

Architektura z przeszłości jest na tyle silna, że czę-
sto nowe obiekty do niej nawiązują wzmacniając styl 
i charakter danego regionu. Na uboczu Wielkiej Archi-
tektury tworzonej przez Wybitnych Architektów w myśl 
Rewolucyjnych Idei pozostawało zawsze (i pozosta-
je nadal) to, co nazwać możemy budownictwem tra-
dycyjnym. Stanowi ono nie tyle przeciwieństwo Wiel-
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kiej Architektury, co zjawisko znajdujące się „obok” 
rozwijające się własnym rytmem i żyjące własnym ży-
ciem [3]. Architektura współczesna nawiązując do 
tego co było, i co wpisało się historię i kulturę miejsca 
staje się znakiem rozpoznawalnym obiektu zapew-
niającym ciągłość tradycji, co w czasach obecnych 
przejawia się jako promocja idei slow design. Prowa-
dzi ona do architektury wernakularnej, czyli tej, któ-
rą można nazwać rodzinną, ojczystą. Jako przykład 
może posłużyć po części architektura Zakopanego, 
a właściwie architektura w stylu zakopiańskim opie-
rająca się na witkiewiczowskiej dekoracji, która czer-
pie wzorce z góralskiej chałupy, folkloru tego miejsca. 
Przeszłość wkracza we współczesność przez nawią-
zanie do tradycji. Dom własny Jana Karpiela – Bułec-
ki znanego zakopiańskiego architekta poprzez zasto-

sowanie licznych zdobień elementów budynku bar-
dzo mocno nawiązuje do willi Koliba będącej pierwo-
wzorem stylu witkiewiczowskiego. I tym razem prze-
szłość stała się fragmentem współczesności, choć 
zaprezentowany tym razem obiekt nie posiada war-
tości historycznej to do niej nawiązuje, opowiadając 
o tym co było ważne w architekturze dnia wczoraj-
szego, w architekturze o charakterze regionalnym sil-
nie związanej z tradycją i kulturą miejsca.

Zaprezentowane przykłady pokazują, że architek-
tura może trwać bez względu na rodowód historycz-
ny, charakter czy funkcję z przeszłości, granica mię-
dzy tym, co było a tym, co jest coraz bardziej się za-
ciera. Niektóre z obiektów ze względu na swoją war-
tość historyczną są bardziej doceniane właśnie dziś 
a nie w czasach kiedy były wybudowane. 
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ARCHITEKTURA DOMU HANDLOWEGO FIRMY DIOR W TOKIO

ARCHITECTURE  OF  DIOR  FLAGSHIP  STORE  IN  TOKYO

Rozważania dotyczące trwania i przemijania architektury skierowały uwagę na dom handlowy firmy Dior w To-
kio. Architektura obiektu stała się pretekstem dla uzasadnienia trwania, obecności idei budynków wysokich 
w krajobrazie współczesnego miasta – idei wciąż aktualnej, która pośród wielu innych inicjowała czas no-
woczesny w dziejach sztuki budowania.

Słowa kluczowe: dom handlowy, wieża, budynki wysokie, Dior, Omotesando, Tokio

Contemplation on ‘duration and transience of architecture’ turned attention to Dior flagship store in Tokyo. 
Architecture of the edifice has become a pretext to justify ‘duration’, presence of the idea of tall buildings in 
contemporary city landscape – idea that is still existent and which, among many others, initiated modern ti-
mes in history of architecture.

Keywords: flagship store, tower, high buildings, Dior, Omotesando, Tokyo

Temat trwanie i przemijanie architektury inspiruje 
rozważania dotyczące architektonicznych idei – tych, 
które mimo upływu czasu nie tracą współcześnie 
swej aktualności. Jako przykład do analizy wybrano 
dom handlowy firmy Dior w Tokio, zrealizowany w la-
tach 2002–2003 według projektu japońskich archi-
tektów – Kazuyo Sejimy i Ryue Nishizawy. Architek-
tura budynku stała się pretekstem dla uzasadnienia 
trwania, obecności wieżowców w krajobrazie współ-
czesnego miasta.

Należy zaznaczyć, że idea budownictwa wysokie-
go sięga początków czasów nowoczesnych. Wtedy 
to, w Ameryce Północnej, powstawać zaczęły pierw-
sze tak wysokie obiekty [1]. Prestiżowa lokalizacja 

działek oraz ich cena stanowiły o wyjątkowej war-
tości miejsca w mieście. Na parcelach o małej po-
wierzchni sytuowano więc budynki, które charaktery-
zowały się dużą, rozplanowaną na wielu kondygna-
cjach, powierzchnią użytkową. A drogę do tworzenia 
architektury wytyczały zdobycze techniki, pionierskie 
konstrukcje i nowe materiały budowlane. 

W czasie współczesnym te same racje przesą-
dzają o obecności wieżowców w miejskim krajo-
brazie. W Tokio, jak i w innych metropoliach, cenny 
jest każdy fragment miasta możliwy do zabudowa-
nia. Chęć maksymalnego wykorzystania powierzch-
ni każdej parceli rozstrzyga o tym, że budynki wy-
sokie oraz wieżowce dominują wśród zabudowy 
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1. Schemat alei Omotesando – lokalizacja obiektu (rys. wg Detail, Facades, Vol. 11, 2005) 2. Widok dzienny (El Croquis 121/122, SANAA 
[Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa] 1998–2004. Ocean of air, red. F. Márquez Cecilia i R. Levene, Madryt 2004) 3. Widok nocny (El Croquis 
121/122, SANAA [Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa] 1998–2004. Ocean of air, red. F. Márquez Cecilia i R. Levene, Madryt 2004)

1

2 3
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tych miast i stanowią o charakterze przestrzeni ar-
chitektonicznej.

Dom handlowy firmy Dior postawiony w Tokio jest 
tego przykładem. Budynek usytuowano w pierzei alei 
Omotesando – zwanej pasażem mody [2]. To jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych ulic Tokio. Szeroka 
aleja pełni funkcję miejskiego bulwaru. Wśród ulic 
Tokio Omotesando Avenue wyróżnia to, że jako je-
den z niewielu ciągów komunikacyjnych tego miasta 
pełen jest zieleni, niskiej i wysokiej [3]. Znajdują się 
tam budynki, w których siedzibę mają domy handlo-
we renomowanych światowych firm. Prowadzą one 
sprzedaż i promocję artykułów związanych z modą.

Dom handlowy firmy Dior umiejscowiono w na-
rożniku głównej alei Omotesando, u zbiegu wąskiej 
uliczki dojazdowej. Obiekt wzniesiono w otoczeniu 
istniejącej zabudowy o funkcjach mieszkalnych oraz 
usługowych. Jednak zgodnie z japońską sztuką bu-
dowania, podyktowaną względami bezpieczeństwa 
wynikającymi z zagrożeń, jakie powodują trzęsienia-
mi ziemi, obiekt nie styka się z sąsiadującymi bu-
dynkami. Czworokątny kształt działki o powierzchni 
315 m2 zbliżony jest w zarysie do trapezu. Plan domu 
handlowego dostosowuje się do kształtu parceli, lecz 
nie wypełnia całej działki. 

Z planu trapezu wyrasta 30 m bryła, dominują-
ca w pejzażu ulicy Omotesando [4]. Wielkość pla-
nu budynku w stosunku do jego wysokości przesą-
dza o tym, że obiekt postrzega się jako wieżę, któ-
ra w sposób jednoznaczny akcentuje narożnik ulic. 

Program użyteczny budynku to włącznie funk-
cje handlowe obejmujące sprzedaż odzieży męskiej 
i damskiej oraz wszelkich wyrobów firmy Dior zwią-
zanych z modą. Budynek posiada 4 kondygnacje 
nadziemne oraz 1 podziemną, o łącznej powierzch-
ni użytkowej prawie 1500 m2. Aby w pełni wykorzy-
stać walory śródmiejskiej lokalizacji, funkcja handlo-
wa rozplanowana została już w podziemiu. Wypełnia 
również przestrzeń parteru oraz pierwszego i drugie-

go piętra. Czwartą kondygnację nadziemną zajmuje 
wielofunkcyjna sala z bezpośrednim wyjściem na we-
wnętrzny osłonięty ścianami taras – ogród na dachu. 

Za statykę budynku odpowiada stalowa konstruk-
cja szkieletowa. Tworzą ją stropy na belkach stalo-
wych oraz nośne podpory w postaci wolnostojących 
okrągłych słupów i stalowej konstrukcji trzonów ko-
munikacyjnych – klatki schodowej oraz odrębnego 
zespołu windowego.

Kompozycja elewacji jest konsekwencją koncep-
cji przestrzennej budynku oraz wynika bezpośrednio 
z zasady konstrukcyjnej budynku. Odwzorowuje po-
dział wnętrza na poszczególne kondygnacje. Podsta-
wowym elementem rysunku fasady domu towarowe-
go stały się poziome pasy za szkła obiegające całą 
bryłę budynku. Podział ten narzucają gzymsy, które 
utworzono poprzez wysunięcie stropów poszczegól-
nych pięter przed lico fasady. Zarówno pasy szkła, jak 
również wykończone aluminium gzymsy mają różną 
szerokość. W elewacji zaznaczono bowiem podział 
odpowiadający poziomom kondygnacji, z których 
każda posiada inną wysokość. Co więcej, za pomo-
cą analogicznych gzymsów zaakcentowano również 
poziom sufitów podwieszanych. Tak określony rysu-
nek fasady kształtuje wyraźny rozdział budynku na 
8 części, różniących się wysokością. Poziome wstę-
gi wypełnione zostały pionowymi taflami transparent-
nego szkła o regularnym podziale, podkreślającym 
wertykalny charakter budynku. W kompozycji elewacji 
wyszczególniono jedynie kondygnację parteru, gdzie 
zaakcentowano główne wejście do butiku od strony 
alei Omotesando. Zastosowanie w fasadzie przyzie-
mia motywu tradycyjnej szklanej witryny oraz utwo-
rzenie reprezentacyjnej strefy wejścia pozwoliło przy-
wołać wokół budynku klimat miejskiego deptaku, łą-
cząc przestrzeń ulicy z wnętrzem domu handlowego. 

Przyjęta zasada konstrukcyjna sprawia, że ścia-
na zewnętrzna budynku nie pełni roli konstrukcyjnej. 
Dwuwarstwowa przegroda ukształtowana została po-
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przez zewnętrzną płaszczyznę płaskiego szkła trans-
parentnego oraz wewnętrzną ścianę z indywidual-
nie formowanych zakrzywionych półprzeźroczystych 
ekranów akrylowych. Pomiędzy poszczególnymi war-
stwami ściany zewnętrznej zamontowano źródła świa-
tła. Generują one różnobarwne oświetlenie o zmien-
nym natężeniu, które stało się istotnym elementem 
decydującym o charakterze elewacji. Celowo zmien-
ny czy nie do końca zdefiniowany wygląd [5] budyn-
ku zapewnia możliwość dynamicznych przekształceń 
jego oblicza. W dzień szklana wieża wpisuje się w pa-
noramę ulicy, odbijając sąsiednie zabudowania oraz 
rosnące wzdłuż alei wiązy. W swoim naturalnym sta-
nie, gdy elewacje pozbawione są reklamowej grafiki, 
czy komputerowych projekcji, stanowi spokojny kon-
trapunkt w stosunku do heterogenicznego otoczenia. 
Wtedy o wyrazie budynku decyduje układ jasnosza-
rych gzymsów, subtelnie dzielący elewację na szkla-
ne pasy. Wnętrze domu handlowego pozostaje prawie 
całkowicie niewidoczne. Natomiast w nocy gra światła 
podkreśla przestrzenność fasady i wywołuje zmienia-
jące się obrazy elewacji. Decydować one mogą o na-
stroju i atrakcyjności przestrzeni współczesnego mia-
sta. Dzięki dynamicznej iluminacji oraz wyraźnemu ryt-

mowi gzymsów, budynek koncentruje na sobie wzrok 
przechodniów, stając się ważnym punktem w wielko-
miejskim krajobrazie tego fragmentu Tokio. 

Dom handlowy firmy Dior, zrealizowany współ-
cześnie, potwierdza aktualność idei budynków wyso-
kich w miejskiej przestrzeni. Dowodzi, iż czynniki de-
cydujące o wznoszeniu tej skali obiektów nie słabną. 
Wręcz przeciwnie, wraz z rozwojem miast mają coraz 
większe znaczenie. To budynki wysokie pozwalają za-
budować niewielką działkę w atrakcyjnej miejskiej lo-
kalizacji i zapewnić stosowną powierzchnię użytko-
wą, niezbędną do funkcjonowania obiektu. Co wię-
cej, poprzez swą masę i proporcję [6] dają szansę 
bycia zauważonym, przyciągają uwagę. 

Kompozycja i charakter elewacji domu handlowe-
go kieruje natomiast uwagę na materiałowe nowator-
stwo i rolę współczesnych technologii, czyli szeroko 
rozumiany postęp techniczny, który nieustannie na-
daje tej idei nowego estetycznego wyrazu.

Wszystko to stanowi o trwaniu idei wieżowców 
w miejskim krajobrazie. Sprawia, że architektura 
tych obiektów znamionuje wręcz czas współczesny 
oraz decyduje o wyglądzie i atmosferze nowocze-
snego miasta.
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YESTERDAY’S  ARCHITECTURE  AS  A  FRAGMENT   
OF  THE  PRESENT  TIME
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Mieszkaniowego.

W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych dotyczących oceny wpływu bliskości dóbr 
kultury na atrakcyjność miejsca zamieszkania i jakości środowiska zamieszkania w niewielkich miastach 
województwa Podkarpackiego. Badania środowiskowe wsparte zostały własnymi analizami, na podstawie  
których został oceniony charakter, funkcja, stan techniczny i wizualny obiektów zabytkowych jako ważnych 
elementów współczesnego wizerunku miasta oraz dowód na to, że architektura nie przemija, trwa. 

Słowa kluczowe: architektura, forma, przeszłość, zabytek, współczesność, nowoczesność, 
mocna forma, znak, ślad

This article presents the results of a survey concerning an assessment of the impact of the nearness of cultural 
possessions on the attractiveness of a place of residence and the quality of a housing environment in some 
small towns in the Province of Podkarpacie. This environmental research was supported with the author’s 
own analyses which helped to evaluate the character, function as well as technical and visual condition of 
historic objects as important elements of the contemporary image of a town which prove that architecture 
does not fade away – it remains.

Keywords: architecture, form, past, monument, present time, modernity, mighty form, sign, trace

Znaczenie form z przeszłości we współczesnym 
środowisku  zamieszkania  –  analiza  wyników  
badań

W wielu miastach zróżnicowanych ze względu 
na wielkość i lokalizację odnaleźć można przykła-
dy obiektów architektonicznych o znaczeniu histo-
rycznym, które w życiu współczesnym mają istotne 
znaczenie. Są dowodem na nieprzemijające warto-

ści dzieł architektonicznych. Dzieje się tak za sprawą 
podejmowanych działań modernizacyjnych.

Także dla mieszkańców niewielkich ośrodków 
miejskich bliskość dóbr kultury materialnej nie jest 
obojętna. Jak wykazały badania ankietowe przepro-
wadzone w niewielkich ośrodkach miejskich na te-
renie Podkarpacia bliskość zabytków nie ma więk-
szego znaczenia przy wyborze miejsca zamieszka-
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nia. Jest jednak ważna dla oceny jego atrakcyjności 
oraz jakości (il. 1).

Wśród ocenianych czynników, poza obecnością 
dóbr kultury, wyróżniono bliskość: usług, kina, bi-
blioteki (Biblio), restauracji (Rest), kawiarni (kawiar), 
przestrzeni komunikacyjnych (Komun).

Wyniki badań potwierdziły znaczenie bliskości za-
bytków w obszarze zamieszkania, które są najważ-
niejsze zaraz po łatwej dostępności do usług i prze-
strzeni komunikacyjnych. 

Druga część badań dotyczyła oceny wpływu wy-
branych czynników na wybór miejsca zamieszkania 
(il. 2). Analizowano 28 czynników: 

(1) – kompozycja (układ) urbanistyczny, (2) – es-
tetyka, (3) – rodzaj, różnorodność i ilość zieleni, (4) 
– widok z okna, (5) – zagospodarowanie przestrzeni 
wspólnej, (6) – mezoklimat, (7) – doświetlenie wnętrz 
urbanistycznych, (8) – higiena przewietrzania, (9) – 
dostęp do usług podstawowych, (10) – dostęp do 
placówek oświatowych, (11) – dostęp do ośrodków 
kultury, (12) – dostęp do ośrodków zdrowia i apteki, 
(13) – dostęp do ośrodków sportowych i rekreacyj-
nych, (14) – dostęp do usług komunikacyjnych, (15) 
– obecność placów zabaw dla dzieci, (16) – program 
użytkowy placów zabaw dla dzieci, (17) – obecność 
terenów zielonych, (18) – program użytkowy terenów 
zielonych, (19) – intymność i spokój, (20) – bezpie-
czeństwo, (21) – obecność założeń (obiektów) wod-
nych, (22) – obecność i wielkość podwórka, (23) 
– bliskość przestrzeni integralnych, (24) – obecność  
elementów natury, (25) – widok z okna na elementy 
natury, (26) – obecność zabytków lub innych cennych 
i unikalnych obiektów, (27) – możliwość społecznego 
współdziałania w kształtowaniu wspólnej przestrze-
ni, (28) – możliwość wspólnego zarządzania środo-
wiskiem miejsca zamieszkania. Wpływ czynników 
oceniono jako: bardzo duży – 5 punktów, duży – 4 
punkty, średni – 3 punkty, mały – 2 punkty, bardzo 
mały – 1 punkt, żaden – 0 punktów. 

Jak wynika z analizy obecność obiektów zabytko-
wych ma niewielkie znaczenie przy wyborze miejsca 
zamieszkania. Nie jest to czynnik decydujący o tym, 
czy warto mieszkać w konkretnym mieście w pobli-
żu obiektu zabytkowego, znalazł się na 22 pozycji 
(na 28 wybranych do analizy czynników). Niemniej 
jednak poprzednie badania potwierdziły, że bliskość 
form z przeszłości wpływa pozytywnie na estetykę 
i wartość współczesnego środowiska zamieszkania, 
w którym duże znaczenie ma ciągłość architektu-
ry – jej ponadczasowe trwanie.

Szczególnie cennym miejscem ze względu na 
obecność form zabytkowych jest rynek. Łączy w so-
bie wartość dnia teraźniejszego z przeszłym. Wielo-
funkcyjność obszaru sprawia, że jest to najbardziej 
aktywne miejsce w zasięgu miasta. Dynamika cen-
trum toczy się w obecności i przy pomocy dóbr kul-
tury, które go uświetniają, dodają mu uroku i decy-
dują o charakterze. Potwierdzają też nieprzemijal-
ność architektury. 

Walory artystyczne i kulturowe pozwoliły przetrwać 
wielu obiektom, które wpisały się na trwałe w historię 
miast i dzisiaj są nierozerwalnie związane z ich toż-
samością. Niejednokrotnie stały się symbolami miast 
i narodów [1]. 

Rola i funkcja architektury z przeszłości – wybra-
ne przykłady

Formy z przeszłości obecne dziś wkraczają w te-
raźniejszość jako dowód czasów nam odległych jako 
dowód tego, że architektura trwa. Należy także pod-
kreślić, że architektura współczesna nie zakończy-
ła jednak swoich poszukiwań; stworzyła różne języki, 
lecz nie połączył ich w styl [2]. Nie jest zakończonym 
rozdziałem w historii architektury, a nadal trwającym. 
Staje się drogowskazem, znakiem – rozpoznawalnym, 
symbolem miejsca i świetności. Wieża Eiffla w Pary-
żu, czy też inna forma zróżnicowana ze względu na 
wielkość i charakter zlokalizowana w małym mieście 
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1. Wpływ poszczególnych czynników na atrakcyjność środowiska zamieszkania / The influence of individual factors on 
the attractiveness of a housing environment
2. Ocena wpływu wybranych czynników na wybór miejsca zamieszkania / An assessment of the impact of selected factors 
on the choice of a place of residence
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może stanowić ważny punkt orientacyjny, miejsce, 
które warto odwiedzić, zobaczyć. 

Zamek w Baranowie Sandomierskim – cenny  
zabytek nie tylko w skali miasta jest przykładem ar-
chitektury z przeszłości, która podąża za współcze-
snymi potrzebami i wyzwaniami ośrodka poszukują-
cego szans rozwoju.

Niegdyś stanowiła rezydencję królów, dziś w pew-
nej części funkcjonuje jako ekskluzywny hotel. Samo 
miasto choć nieduże ze względu na obecność unika-
towego zabytku stało się atrakcją turystyczną. Jest to 
dowód na to, że architektura trwa i przyjmując war-
tość, zabytkową decyduje o współczesności. Bardzo 
często jest jej istotnym elementem, który wpływa zna-
cząco na rozwój miasta, a nawet jego sytuację gospo-
darczą. Niekiedy architektura dnia wczorajszego wciela 
się w nowe formy i nawiązując do przeszłości, stanowi 
przykład dobrej kontynuacji. Ta kontynuacja opiera się 
na naśladownictwie lub poddaniu się rygorom histo-
rycznego otoczenia. Rozwaga w zachowaniu odpo-
wiedniej skali, kolorystyki, kierunków pionowych i pozio-
mych w elewacjach obiektów architektonicznych to  
tylko niektóre z wymagań, jakie dyktuje sąsiedztwo 
form zabytkowych.

W małych miastach województwa Podkarpackie-
go niestety często prawo dobrej kontynuacji nie jest 
respektowane. Nawet w historycznym centrum ar-
chitektura nie nawiązuje do przeszłości. Przykładem 
może być rynek w Łańcucie, w zasięgu którego do 
jednej z pierzei wprowadzono w otoczenie kamienic 
mało atrakcyjne bloki mieszkalne. Sam rynek w ży-
ciu współczesnym nabrał zupełnie innego charakte-
ru. W swojej znacznej części funkcjonuje jako obszer-
ny plac parkingowy przedzielony ulicą będącą ele-
mentem układu komunikacyjnego regionu. Współ-
czesne działania zupełnie nie wpisały się w wartość 
historyczną miejsca. Warto zaznaczyć, że w pobliżu 
rynku znajduje się jeden z najważniejszych zabytków 
Podkarpacia – zamek w Łańcucie. 

Dość powszechnym zjawiskiem na terenie anali-
zowanego województwa jest obecność w rynku pa-
wilonów sklepowych, które ze względu na swój wy-
gląd nie mniej odstraszają estetyką niż bloki w ści-
słym centrum miasta.

Niektóre z małych miast Podkarpacia w wyniku 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej zatraciły w struk-
turze przestrzennej ścisłe centrum z historycznie 
ukształtowanym rynkiem. Między innymi jego brak 
zaobserwować można w: Boguchwale, Nowej Dę-
bie i Nowej Sarzynie.

Choć obiekty pełnią współczesne funkcje, to nie 
nawiązując do historii, stoją w sprzeczności z dniem 
obecnym, z jego preferencjami i wymaganiami, a tak-
że zasadami dobrej kontynuacji.

Odwrotną sytuację tworzą formy z przeszłości 
obecne w czasie teraźniejszym. Są to na ogół formy 
ujmujące swą świetnością, walorami estetycznymi. 
Nie tylko wkraczają w czas obecny, niekiedy decy-
dują o współczesnej atrakcyjności miejsca. Skupia-
ją uwagę obserwatora. To tak zwane mocne formy 
wyróżniające się na tle. Mogą dominować nad oto-
czeniem ze względu na wielkość fizyczną, ale też ze 
względu na wartość wizualną i historyczną. Historycz-
ną, bo okres ich powstania odnosi się do czasów od-
ległych, które teraz żyją także dniem dzisiejszym. Ta-
kie znaczenie ma choćby wspomniany już wcześniej 
zamek w Baranowie Sandomierskim czy też jeden 
z największych rynków w kraju – rynek w Głogowie 
Małopolskim z zabytkowym kościołem – historyczną 
dominantą. W przypadku ścisłego centrum Głogowa 
Małopolskiego można mówić także o wspomnianym 
już wcześniej prawie dobrej kontynuacji. Odniesienia 
do niego można szukać we współcześnie wzniesio-
nym ratuszu, który swą formą, skalą i detalem umie-
jętnie nawiązuje do otoczenia.

Formy z przeszłości mogą wpisywać się w otocze-
nie, mogą także współtworzyć otoczenie, tak jak ka-
mienice wiatowe w Jarosławiu. Wiaty przeznaczone 
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były do celów handlowych. Służyły jako miejsca prze-
chowywania towaru. Kamienice wiatowe wyposażo-
ne były i w części są do dziś w wielokondygnacyjne 
piwnice tworzące podziemne korytarze, które obec-
nie wykorzystane zostały jako podziemny szlak tury-
styczny [3]. Choć są to obiekty zabytkowe, które za-
traciły z biegiem lat swoje pierwotne przeznaczenie 
to dziś pełnią nową funkcję. W przeszłości, kiedy Ja-
rosław był poważanym ośrodkiem handlowym służy-
ły jako domy z dziedzińcami wykorzystywanymi do 
wystawiania towarów. Świetliki stanowiące zadasze-
nie dziedzińców umożliwiały kupcom z różnych stron 
świata handlowanie bez względu na warunki pogodo-
we. Kamienice tworzące pierzeje rynku wyposażone 
były i po części są do dnia dzisiejszego w wielokon-
dygnacyjne piwnice, w których kupcy przechowywali 
towary. Obecnie pojedyncze kamienice pełnią funk-
cję usługowo–mieszkaniową. Są obiektami podziwia-
nymi przez turystów ze względu na swoją unikatową 
wartość – w tej skali nie występują w żadnym innym 
europejskim mieście. 

Zachowane piwnice wykorzystywane są jako pod-
ziemna trasa turystyczna.

Podsumowanie
W ten sposób zachowane obiekty z przeszłości 

współdecydują o współczesnym znaczeniu miasta 
i jego centrum. Stanowią fragment współczesności. 
Nie tylko trwają, ale pełnią określone funkcje. Nie-

kiedy pomimo fizycznej nieobecności trwają w na-
szej myśli, pamięci, opowiadaniu, w którym granica 
między przeszłością i teraźniejszością się zaciera. Ję-
zyk i rozliczne kody symboliczne potrafią z niespoty-
kaną siłą, pełnią czy oszczędnością środków wyrazu 
przedstawić myśl, ideę, konceptualne wyobrażenie 
[…] Lecz my nie mamy żadnej, ale to żadnej możli-
wości sprawdzenia, nie wspominając o jej udowod-
nieniu, że tej samej myśli nie wyrażono wcześniej [4].

Zaprezentowane przykłady, a także wyniki badań 
ankietowych potwierdzają, że architektura przeszłości 
stanowi ważny i wciąż żywy fragment współczesno-
ści. Pełni przy tym wiele funkcji i przyjmuje różne ob-
licza. Próbuje sprostać współczesnym wymaganiom, 
uatrakcyjnia zamieszkiwany obszar. Niekiedy stanowi 
najważniejszą jego wartość stając się pretekstem do 
tego, by wciąż być, wciąż zachwycać. Jest tym ele-
mentem naszego bliskiego otoczenie, który nie prze-
mija. Trwa jako zabytek lub jako element architektury  
współczesnej, który w przyszłości nabierze wartości 
historycznej. Nieprzemijalność obiektów jest możli-
wa ze względu na podejmowane działania remonto-
we, modernizacyjne i rewitalizacyjne. To one sprawia-
ją, że architektura nie tylko nie przemija, ale spełni 
oczekiwania współczesnych użytkowników. I chociaż 
obiekty zabytkowe nie są czynnikiem istotnym – jak 
wykazały wyniki badań – przy wyborze miejsca za-
mieszkani to jednak na podstawie tych samych ba-
dań można stwierdzić, że miejsca te uatrakcyjniają. 
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TRWANIE I PRZEMIJANIE ARCHITEKTURY PROPAGANDOWEJ 
NA PRZYKŁADZIE POZNANIA

DURABILITY  AND  FLEETINGNESS  OF  PROPAGANDA   
ARCHITECTURE  ON  THE  EXAMPLE  OF  POZNAń

Zamek cesarski wzniesiony na początku XX wieku w ramach akcji rozbudowy Poznania stanowi przykład 
trwania architektury, której forma przeminęła się o wiele szybciej niż mogli się spodziewać się jego twórcy. 
Ilustracyjny, antypolski program budowli zestawiony z użytecznością, trwałością i skalą obiektu prowokował 
nieustanne poszukiwanie idei, których realizacja umniejszyłyby jej dominację w przestrzeni miasta. 

Słowa kluczowe: Poznań, XX wiek, architektura, dominanta urbanistyczna, program ideowy

The Imperial Castle, built at the beginning of the 20th century during the operation of expanding Poznań, is 
an example of an architecture that remains although its form decayed much faster than its builders’ expecta-
tions. Illustrative, anti-Polish plan of the building juxtaposed with utility, durability and the scale of the object 
provoked the permanent search of the idea, realization of which would diminish the Castle domination in 
the city landscape.

Keywords: Poznań, 20th century, architecture, urban predominant, ideological program

W Poznaniu na początku XX wieku powstała bu-
dowla – stanowiąca symbol trwałości i siły, wzniesiony 
nie tylko dla teraźniejszości i przyszłości, lecz również 
dla przeszłości, którą miała na nowo sformułować. 
Jej oddziaływanie na dzieje i przestrzeń miasta oka-
zało paradoksalnie przeciwne do zamierzeń twórców.

Zamek cesarski powstał w latach 1905–1910, 
w nowym centrum administracyjno-kulturalnym mia-
sta w ramach szerokiej akcji rozbudowy i modernizacji 
Poznania, która była elementem polityki kulturalnego 

i ekonomicznego podnoszenia zaniedbywanych wcze-
śniej przez zaborcę prowincji wschodnich. Na wzór 
wiedeńskiego ringu, w miejscu XIX-wiecznych forty-
fikacji powstały niezbędne w nowoczesnym mieście 
budowle użyteczności publicznej oraz ekskluzywne  
tereny mieszkaniowe, ozdobione licznymi skwerami 
i parkani. Zmieniały zacofane garnizonowe miasto, 
stolicę peryferyjnej prowincji na rezydencję cesarza, 
dzięki nowemu zamkowi wpisując Poznań w historię 
tysiącletniej II Rzeszy. Dominująca nad miastem po-
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tężna bryła z 75-metrową wieżą, romański kostium, 
elewacje oblicowane kamiennymi ciosami, sala tro-
nowa i kaplica przywoływały wczesnośredniowieczne 
cesarskie zespoły typu pfalz, powstające od czasów 
merowińskich w granicach państwa Franków, później 
również wznoszone na wschodnich rubieżach Ce-
sarstwa Niemieckiego. Do kompozycji urbanistycz-
nej Poznania zamek wprowadzał także trakt cesar-
ski wiodący od dworca kolejowego, gdzie przybywał 
władca podczas cyklicznych wizytacji swego impe-
rium, przez forum cesarskie do sali tronowej, w któ-
rej przyjmował poddanych [1]. Cesarz uczestniczył 
w projektowaniu budowli, czyniąc z niej kolekcję cy-
tatów architektonicznych ze średniowiecznych za-
bytków, związanych z Fryderykiem Barbarossą oraz  
historią rodu Hohenzollernów. Propagandowa bu-
dowla od początku udostępniona do zwiedzania, 
pełniła funkcję muzeum. Zawłaszczając miasto miała  
poświadczać wielowiekową obecność niemieckiej 
kultury w Wielkopolsce i przez przywołane style hi-
storyczne uprawniać władzę pruskiego zaborcy [2], 
przypieczętować ostateczną porażkę dążeń Polaków 
do odbudowy własnej ojczyzny.

 W następnych dziesięcioleciach reakcja na wrogie 
przejęcie przestrzeni, w zasadniczy sposób kształto-
wała koncepcje ideowe oraz plany rozbudowy śród-
mieścia Poznania. Niecałą dekadę po oddaniu zamku 
do użytku, odzyskanie niepodległości, zmieniło prze-
kaz dzielnicy zamkowej – rozpadła się kompletna z za-
borczego punktu widzenia witruwiańska triada: piękno 
oraz użyteczność i trwałość. Budowle cesarskie, a w 
szczególności zamek, powszechnie uważane były za 
brzydkie, wręcz przygnębiające [3]. Przez lata stano-
wił rodzaj niezabliźnionej rany w sercu miasta. Z dru-
giej strony program funkcjonalny poszczególnych 
obiektów dzielnicy reprezentacyjnej, ich techniczna 
jakość, towarzysząca im przestrzeń, zieleń oraz infra-
struktura, będące efektem pruskiej modernizacji mia-
sta, zrobiy z Poznania najlepiej pod względem cywi-

lizacyjnym rozwinięte miasto w odrodzonej Polsce. 
Wyzwanie dla polskich władz miasta stanowił więc 
nie tylko wrogi program architektury zawłaszczający 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Poznania, ale 
jakość reform przeprowadzonych przy okazji budo-
wy zamku, które w nowych warunkach politycznych 
domagały się ambitnej kontynuacji, konfrontującej 
nową rzeczywistość z okresem pruskiego panowania.

Już przed I wojną światową powstawały polskie 
projekty przekształcenia formy rezydencji cesar-
skiej, jednak wartości techniczne, funkcjonalne oraz 
przesłanki ekonomiczne czyniły ją faktycznie niety- 
kalną. W przestrzeń Dzielnicy Zamkowej oraz to- 
warzyszącego jej ringu wpisano co prawda nowe 
budowle, ale przez dostosowaną do kontekstu ska-
lę i historyczny kostium raczej podejmowały one dia-
log z otoczeniem, niż je zmieniały. Rozbudowa dziel-
nicy prowadzona na zasadzie kontynuacji stanowiła 
stały składnik miejscowej praktyki budowlanej, mimo 
ciągłe kontestacji założenia zamkowego w przestrze-
ni Poznania [4]. 

W latach 20. podjęto również zdecydowaną po-
lemikę z wizją Poznania z czasów rządów zaborcy. 
Samorządne władze miejskie wyzwolone z ograni-
czeń czasów pruskich [5], zdecydowanie odrzuciły 
wizję miasta urzędniczego, garnizonowego czy pe-
ryferyjnego Residenzstadt, którego prestiż pochodzi 
z cesarskiej łaski. Wybrały otwarcie na świat i Euro-
pę, rozwijając koncepcję miasta nauki i handlu. Sym-
bolem nowego myślenia, stały się powołane w 1921 
roku Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zabudowa 
targów w zasadniczej części zrealizowana, także si-
łami miasta, powstała w związku z Powszechną Wy-
stawę Krajową, zorganizowaną w 1929 roku dla za-
prezentowania dorobku 10-lecia niepodległej Polski. 
Relacje z pruskim miastem rezydencjonalnym miały 
zasadnicze znaczenie w kompozycji urbanistycznej 
i programie architektury najważniejszej części ekspo-
zycji, tzw. terenów A. Główne wejście na PWK zaak-
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Poznań: 1. Konkurs urbanistyczny Wolne Tory, zespół J. Buszkiewicza, 1997, Archiwum SARP-Poznań / The Urban Competition Free Track, 
1997, J. Buszkiewicz Team; Archive of SARP 2. Dworzec kolejowy Poznań Główny, Railway Station Poznań Główny, 2011 / Trigranit Develop-
ment (www.glos wielkopolski.pl/fakty24/412902,poznan-nowy-dworzec) 3.City na torach / City on the Track, T. Pełeszuk, 2004 4. Centrum 
komunikacyjne, handlowe i administracyjne Wolne tory / The transport hub, shopping and administration center Free Track, Studio ADS 2009 
5. Widok na dzielnicę zamkową od zachodu, pocztówka, ok. 1910 / View of Imperial District from west, archiwal postcard, a. 1910
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centowane kilkukondygnacyjną wieżą z polskim or-
łem, poprzedzane miejską przestrzenią z pomnikiem 
T. Kościuszki i wysokimi masztami sztandarowymi sta-
nowiło rodzaj kontrapunktu dla zamku i forum cesar-
skiego, położonych po przeciwnej stronie osi torów 
wjazdowych do miasta. Najważniejsze wnętrze tere-
nów targowych tzw. Plac św. Marka, wokół którego 
znajdowały się prestiżowe pawilony przemysłu, zo-
stało zaprojektowane w oficjalnych formach histo-
ryzujących – zmodernizowanego klasycyzmu. Jed-
nak na innych terenach wystawy wykorzystywano 
liczne, współistniejące wówczas tendencje stylowe, 
w tym również awangardowe. Ta estetyczna róż- 
norodność nie była przypadkiem. Miasto, w przeci-
wieństwie do instytucji państwowych, nie musiało, 
a nawet nie powinno forsować własnej wizji państwa, 
wyrażającej się np. ujednoliconym wyrazem artystycz-
nym. Demokratyczna, miejska przestrzeń godziła wy-
raźnie spolaryzowane koncepcje stylistyczne, które 
mogły wskazywać na prowadzony przez architektu-
rę dyskurs o kształcie współczesnego państwa pol-
skiego – zwróconego w stronę tradycji czy nowocze-
snego [6]. PWK, którą obejrzało ponad 4,5 miliona 
zwiedzających przyczyniła się do przyswojenia stylu 
międzynarodowego, który na zupełnie nowych zasa-
dach podejmował dialog z historią oraz z historycz-
nym kontekstem przestrzennym.

Przejawem takiego sposobu myślenia o mieście 
było rozpisanie w 1930 roku przez prezydenta Cyry-
la Ratajskiego ogólnopolskiego Konkursu na projekt 
regulacji i rozbudowy m. Poznania, gdy okazało się 
że, plan ogólny wykonany siłami miejscowego śro-
dowiska nie zadowala ambicji władz [7]. Warszawski 
zespół w składzie Stanisław Filipkowski i Jan Graef-
fe zaproponował m.in. wzniesienie nowego centrum 
administracyjno-handlowego w bezpośrednim są-
siedztwie Dzielnicy Zamkowej. Nowe City z dworcem 
centralnym miało powstać wzdłuż torów kolejowych 
na niezabudowanym przedpolu dzielnicy cesarskiej, 

zapewniającym jej przestrzenną dominację nad mia-
stem. Ściana zabudowy z rytmicznie rozmieszczony-
mi wysokościowcami redukowałaby znaczenie zam-
ku w bliskich widokach i odległych panoramach. City, 
tworząc przedłużenie na zachód powstającej od śre-
dniowiecza tzw. osi centrów miasta [8] z pewnością 
także odebrałoby dzielnicy cesarskiej znaczenie ide-
owe: zespół stałby się jednym z wielu założeń w se-
kwencji historycznych ośrodków osadniczych ilustru-
jącej rozwój miasta, a nie jej zwieńczeniem. Koncep-
cja City na torach, czyli konfrontacja nowoczesności 
z pseudohistoryczną architekturą stała się na po-
nad 70 lat najważniejszą, nieustannie powracającą 
ideą urbanistyczną, wirtualnie kontynuującą, podsy-
cane wydarzeniami historycznymi, dążenie do zmia-
ny wizerunku centrum Poznania, jako rezultatu ob-
cej dominacji. 

Już w 1946 roku Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich rozpisało konkurs na projekt dworca Polskich 
Kolei Państwowych i zespół handlowo-usługowy, po-
łożone w tym samym miejscu co przedwojenne City. 
W rozwiązaniach konkursowych po raz pierwszy po-
jawiła się koncepcja płyty przykrywającej zagłębione 
w wykopie tory kolejowe, oddzielające MTP od cen-
trum. Zabudowa na niej wzniesiona miałaby prze-
strzennie i funkcjonalnie zintegrować targi z miastem 
oraz umożliwić im rozwój przestrzenny. Powstałaby 
wówczas jednolita tkanka urbanistyczna, wchłania-
jąca zamek, w czasie II wojny przebudowany na re-
zydencję Hitlera. W następnych latach wzdłuż torów, 
w sąsiedztwie wirtualnego city zaczęto wznosić wy-
sokie budynki, zawczasu przygotowując podbudowę  
pod planowaną kulminację wysokościową miasta. 
W socjalistycznej rzeczywistości koncepcja jednak 
okazała się nierealna. Nie mogąc więc zwalczyć po-
zostałości niemieckiego imperializmu, rozpoczęto  
batalię przeciw reliktom pruskiego prowincjonalizmu, 
czyli miastu XIX-wiecznemu. W latach 60. opracowa-
ny został plan radykalnej przebudowy śródmieścia, 
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na podstawie którego zabudowę czynszową miał być 
zastąpić modernistyczny pejzaż urbanistyczny, zło-
żony z wysokościowców oraz wolnostojących pawi-
lonów pośród terenów zieleni. Zrealizowano pojedyn-
cze fragmenty koncepcji. Tylko zespół Centrum pro-
jektu Jerzego Liśniewicza, burząc co prawda układ 
urbanistyczny tej części miasta, stworzył fragment 
śródmieścia o wielkomiejskim charakterze [9], któ-
ry zarówno w perspektywie ul. św. Marcin – głów-
nej arterii Poznania, jak i w panoramach śródmieścia 
stanowi pendant dla kulminacji Dzielnicy Zamkowej. 

Wcześniej jednak w czerwcu 1956 roku u stóp 
zamku, rozegrały się na oczach gości MTP, znaczą-
ce w nie tylko w historii Polski sceny powstania po-
znańskiego, a w 1981 roku powstał tu pomnik tych 
wydarzeń. W stanie wojennym regularnie odbywały 
się pod krzyżami manifestacje protestu, a w 1997 na-
wiedził to miejsce papież. Przełom polityczny 1989 
roku stopniowo wygasił negatywne odniesienia Po-
znaniaków do dzielnicy cesarskiej i zamku. O zmia-
nie wizerunku zespołu w pewien sposób świadczą 
wyniki rozpisanego w 1997 roku konkursu na Wolne 
Tory, czyli pokolejowe nieużytki o powierzchni 124 ha 
leżące w rejonie dworca PKP, w pewnej separacji od 
zamku cesarskiego. Zwycięski projekt zespołu au-
torskiego kierowanego przez Jerzego Buszkiewicza, 
był przede wszystkim polemiką z koncepcją rozpro-
szonego miasta modernistycznego, na boku zosta-
wiając ideowe spory z zaborczym dziedzictwem ar-
chitektonicznym. 

Jednak wizja modernizacji śródmieścia, która od-
zwierciedlałaby wyzwania współczesności nie straciła 
na atrakcyjności. Perspektywiczna koncepcja z 2004 
roku pomysłu architekta miejskiego Tadeusza Pełe-
szuka powracała do idei poznańskiego city, między 
mostami Teatralnym i Dworcowym. Tu miały powsta-
wać nawet 100-metrowej wysokości wieżowce, do-
tychczas planowane w przypadkowych miejscach. Za-
grażając ładowi przestrzennemu historycznych dziel-

nic nie tworzyły spójnej wizji ekspansywnego, nowo-
czesnego centrum miasta [10]. Kolejny impuls dywa-
gacjom na temat zagospodarowania ponad 100 ha 
ugorów w śródmieściu Poznania dała decyzja o przy-
znaniu Polsce współorganizacji mistrzostw świata 
w piłce nożnej Euro 2012. Rozpoczęły się wówczas 
dyskusje nad wycinkowym problemem, dawniej wią-
zanym z tematem City na torach, rozbudowy dwor-
ca kolejowego i autobusowego umożliwiającego ob-
sługę tej imprezy. Propozycje studialne przedstawi-
ły poznańskie biura projektowe Litoborski-Marciniak 
oraz Studio ADS. Szczególnie ekspresjonistyczna wi-
zja Studia ADS wydawała atrakcyjna, a jednocześnie 
nierealna. Ostatecznie realizatorem przedsięwzięcia 
została węgierska firma TriGranit Development Cor-
poration, wybrana przez PKP, która przedstawiła  
koncepcję Zintegrowanego Centrum Komunikacyj-
nego, obejmującego nowy dworzec kolejowy, obiek-
ty handlowe, biurowe, hotelowe, apartamenty, po-
łączenie z trasą szybkiego tramwaju oraz terminal  
autobusowy [11]. Inwestycja ma zostać podzielona 
na etapy, przed Euro 2012 ma powstać jedynie część 
związana z obsługą pasażerów. Niestety przedstawio-
na przez wykonawcę, rozczarowująca w kontekście 
wcześniej przedstawianych pomysłów, koncepcja 
prezentuje zlepek rozmaitych form, przypominają-
cych raczej peryferyjne galerie handlowe niż wielko-
miejską dzielnicę centralną…

Napięcie w przestrzeni Poznania, które wytworzy-
ła propagandowa architektura cesarskiego zamku 
wzniesionego w dzielnicy reprezentacyjnej, domaga-
ło się nieustannej reakcji w postaci coraz to nowych 
pomysłów na modernizację miasta, a w szczegól-
ności jego śródmieścia. Część z nich zrealizowano, 
zmieniając Poznań w sposób porównywalny z dzia-
łaniami z początku XX wieku. Inne, trwając latami 
w przestrzeni wirtualnej, przerzucały ambitne plany 
w nieokreśloną przyszłość. Sprzyjała temu świado-
mość, że jednorazowe, przemyślane działanie, prze-
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prowadzone na dużą skalę, może w zasadniczy spo-
sób zmienić obraz miasta i nadać mu nowe impul-
sy rozwojowe. W Poznaniu paradoksalnie funkcję 
katalizatora nowatorskiego myślenia o mieście peł-
niła budowla, która wkrótce po wybudowaniu, stała 
się symbolem nieaktualnych idei politycznych oraz 

przebrzmiałej estetyki. Dzisiaj, bardziej oswojona, 
stała się wreszcie prawdziwym zabytkiem, przede 
wszystkim historii idei XX wieku. Totalitaryzm, który 
rodził się wraz zamkiem, u jego stóp został poko-
nany. Zamek stał się metaforą historii nie tylko jed-
nego narodu, ale całej Europy. 
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PONADCZASOWOŚĆ ARCHITEKTURY JEDNORODZINNEJ  
MIES VAN DER ROHE Z LAT DWUDZIESTYCH XX W.  
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ARCHITECTURE  IN  THE  TWENTIES  OF  THE  20TH  CENTURY
IN  BAN  SHIGERU’S  CASE  STUDY  PROJECT  –  SAGAPONAC 
HOUSE  #4  FROM  21ST  CENTURY

W artykule przedstawiono metodę kształtowania architektury jednorodzinnej we współczesności. Wskazano 
przy tym wykorzystanie inspiracji niezrealizowaną koncepcją budynku z 1924 r. porównano realizację Saga-
ponac House #4 z 2006 r. z projektem Brick Country House z lat 20 ubiegłego stulecia. 
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This paper presents a method of forming detached houses architecture in modern times. Taking advantage 
of the inspiration on unrealized concept of building from the year 1924 has been indicated. The realization 
of Sagaponac House #4 from 2006 has been compared with the project of Brick Country House from Twen-
ties of previous century.

Keywords: single-family houses architecture, Mies van der Rohe, Ban Shigeru, Sagaponac,  
Brick Country House, Furniture House

Wszelka nowość jest modyfikacją czegoś, co istniało 
wcześniej. Pojawia się i odtwarza się jako nowość w kon-
tekście czegoś trwalszego. Każda nowa cecha jest czę-
ściowo zdeterminowana przez to, co istniało poprzed-

nio, i to, jaką była pierwej, współdecyduje o tym, jaką 
jest wówczas, gdy staje się czymś nowym. Mechani-
zmy trwania nie różnią się zasadniczo od mechanizmów 
zmiany, wprawiają także w ruch mechanizmy trwania. [1]
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Wstęp 
Współczesna architektura mieszkaniowa jednoro-

dzinna prezentuje mnogość nowoczesnych rozwiązań 
mających na celu wywołanie zachwytu i zdumienia. 
Cechuje ją między innymi próba poszukiwania nowych 
środków wyrazu i zastosowanie szybko powstają-
cych nowoczesnych technologii. Metody kreowania 
budynków przeżywają przez ostatni wiek wiele prze-
kształceń i zwrotów, dzięki czemu współcześnie spo-
tykamy się z licznymi próbami nowego podejścia do 
projektowania. Twórcy dążą do indywidualizmu, któ-
rego celem jest stworzenie nowej jakości. Chęć zaist-
nienia na kartach historii pionierów architektury zdaje 
się przysłaniać cele, jakie powinni obierać architekci 
XXI w. Często odnajdujemy brak argumentów przepo-
wiadających za przyjętymi środkami wyrazu w nowych 
formach architektonicznych. Twórca kieruje się chęcią 
zaistnienia zapominając o etyce zawodu. Mies van der 
Rohe trafnie stwierdza, iż Lepiej jest być dobrym, niż 
być oryginalnym. W XXI w. metody projektowe, pomi-
mo szybkiego rozwoju technologii, powinny być esen-
cją doświadczeń ubiegłego wieku. Możemy stwierdzić, 
że choć pewne cechy tradycyjnego postępowania 
w czasie projektowania należy odrzucić, to jednak inne  
warto zachować [2]. Przeniesienie głównych cech 
obiektu van der Rohe z lat dwudziestych XX w. 
i zastosowanie ich w realizacji Bana Shigeru mającej 
miejsce 80 lat później, może być potwierdzeniem po- 
nadczasowości zasad kształtowania architektury 
mieszkaniowej jednorodzinnej ojca modernizmu.

Mies  van  der  Rohe  –  kształtowanie  architektury 
jednorodzinnej

Mies van der Rohe opierał swoją twórczość na 
uczciwości wobec materiału i strukturalnej jedności, 
tworząc neutralne przestrzenie. Poświęcił się idei uni-
wersalnej, wyrafinowanej w swej prostocie architek-
turze. Inspirując się twórczością artystów grupy De-
Stijl, z zachowaniem swoich idei, w roku 1924 stwo-

rzył – znaczący dla dalszych prac – projekt Brick Co-
untry House. Studiując rzut tego domu, odnajdujemy 
zadziwiające podobieństwo do obrazów Theo Van Do-
esburga. Możliwym więc jest, iż powstał on pod influen-
cją twórczości grupy De Stijl. Należy jednak zaznaczyć, 
że Mies nigdy nie chciał się przyznać do bezpośred-
niego wpływu malarstwa czy rzeźby na jego twór-
czość. Brick Country House stał się początkiem nowej 
estetyki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. 

W przedmiotowym projekcie dostrzegalna jest za-
tem kombinacja elementów architektury Franka Lloy-
da Wrighta i twórczości grupy De Stijl. Cechuje go 
podobieństwo do obrazów Malevicha, Mondriana czy 
rzeźb Vantongerloo. Mies napisał w późniejszym cza-
sie, iż Dynamiczny impuls emanujący z prac Wrighta 
krzepił całe pokolenie... [3] Ceglany dom został za-
projektowany dokładnie tak jak typowy wrightowski 
dom wiejski. Przestrzenie będące ciągiem pokojów 
z częściowymi otwarciami w kierunku natury podzie-
lone zostały ścianami sięgającymi aż do okalające-
go dom ogrodu. Widoczne jest także zainteresowa-
nie tradycyjnymi materiałami. W przeciwieństwie do 
wcześniejszego projektu przedstawionego w 1923 r. 
w Bauhausie w Weimarze nazwanego Concrete Co-
untry House, gdzie głównym budulcem był beton, 
ten został zaprojektowany z użyciem tradycyjnej ce-
gły. Mies uważał, że tylko tworzenie zgodnie z do-
stępnymi materiałami jest moralnie uzasadnione i był 
przeciwny trendowi, w którym budowano konstruk-
cję tradycyjnie i wykańczano ściany wygładzając po-
wierzchnie w sposób naśladujący prefabrykację. Wy-
brany materiał zmienił kompozycję budynku czyniąc 
ją bardziej masywną, to jest taką, jaką po mistrzow-
sku opanował Berlage. W tamtych czasach cegła była 
budulcem niemodnym i przez to projekt zdawał się 
być dość radykalnym. Posiadał za to nowoczesny, 
dynamiczny plan. Ściany obiektu przewidziano jako 
wolnostojące wewnątrz bryły, z czego niektóre wyska-
kując spod dachu wychodziły poza formę w kierun-
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1. Rzut Sagaponac House #4 (2006) – Ban Shigeru / Floor plan of Sagaponac House #4 (2006) – Ban Shigeru 2. Rzut Brick Country House 
(1924) – Mies van der Rohe / Floor plan of Brick Country House (1924) – Mies van der Rohe 3. Model przedstawiający Sagaponac House 
#4 (2006) – Ban Shigeru / Model depicting Sagaponac House #4 (2006) – Ban Shigeru 4. Perspektywa przedstawiająca Brick Country 
House (1924) – Mies van der Rohe / Perspective of Brick Country House (1924) – Mies van der Rohe 5. Prefabrykowany mebel (szafa) nośny 
systemu „Furniture House system” zaprojektowany przez Bana Shigeru / Prefabricated supporting furniture (cabinet) of system “Furniture 
House system” designed by Ban Shigeru
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ku krajobrazu, przypominając swoim układem wia-
trak. Autor uzyskał poprzez to nowy efekt: zewnętrzna 
 osłona, zaplanowana jako szklane pudełko, uka-
zywała wnętrze. Było to radykalną konsekwencją 
nowego stylu życia. Pod koniec lat 20. XX w. takie  
rozwiązanie zostało przez Miesa z dobrym efektem 
zrealizowane w Pawilonie wystawowym w Barcelonie.. 

Koncepcję tego jednorodzinnego domu można 
uznać za jasną i precyzyjną, a bryłę za zwartą i za-
mkniętą, co wywarło wpływ na współczesnych Mie-
sowi twórców i to na skalę porównywalną do bu-
dynków o pasmowych oknach. Obecnie architektu-
ra Brick Country House wydaje się być nowoczesna 
dzięki spopularyzowaniu przez choćby Richarda Neu-
tra. Ponadczasowość tych założeń objawia się we 
współczesnym projekcie zrealizowanym na wyspie 
Long Island w Stanach Zjednoczonych stworzonym 
przez Japońskiego architekta. 

Sagaponac House #4 (2006) – metoda projektowa 
70 lat później, w roku 1994, w miejscowości Saga-

ponac deweloper z Hollywood – Harry J. Brown, z po-
mocą Richarda Meiera, postanowił wznieść osiedle 
34 nowoczesnych, inteligentnych i ekskluzywnych do-
mów letniskowych. Celem było zebranie architektów 
międzynarodowej sławy i zaprojektowanie komplek-
su na dwustuakrowej działce. Domy miały reprezen-
tować uznanie dla współczesnych wizji i wrażliwości 
artystów zmagających się z obecnymi standardami 
wielkości i powtarzalności. 

Lukratywne miejsce zwabiło wyśmienitego Ja-
pońskiego twórcę – Bana Shigeru, architekta zna-
nego głównie z kreatywnego stosowania papiero-
wych tub jako materiału konstrukcyjnego. W jego 
twórczości widać zainteresowanie ideą uniwersalnej 
przestrzeni, w której z powodzeniem łączy racjona-
lizm z japońską tradycją. W pracach autorskich po 
roku 1985 widoczne są wpływy Hejduka, co objawia 
się w tworzeniu kompozycji, w elementach geometrii, 

a zwłaszcza w układzie ścian i wnętrza. Japońskie ko-
rzenie widoczne są natomiast w sposobie planowa-
nia posadzki, która łączy wnętrze z zewnętrzem oraz 
w stosowaniu tradycyjnych Shōji [4]. Jako architekt, 
Shigeru czuje odpowiedzialność za kształtowanie 
przestrzeni rozumiejąc jej fizyczny i emocjonalny po-
tencjał. Poszukuje przy tym idei poprzez prowadze-
nie badań nad konstrukcją oraz przez własną, nie-
zwykłą inwencję i potrzebę samorealizacji. 

Obserwacja wytrzymałości i trwałości mebli przy-
czyniła się do powstania koncepcji Furniture House 
system, w której prefabrykowane szafy stanowią ele-
menty konstrukcyjne obiektu. Jest to przykład jedne-
go z najważniejszych tematów twórczości Shigeru, 
mianowicie invisible structure, która polega na ukry-
ciu elementów nośnych obiektu w projektowanych 
formach. Prefabrykacja części struktury pozwala zre-
dukować koszty konstrukcji budynku, co stanowiło 
idealne rozwiązanie dla wymagań inwestora w Saga-
ponac na wyspie Long Island.

Każdy z projektów w systemie „Furniture House” 
jest odmienny w swoim programie i formie, demon-
struje, że prefabrykacja nie prowadzi za każdym ra-
zem do otrzymywania identycznych rezultatów [5].

Potwierdzeniem tych słów jest omawiany projekt. 
Przyjęta metoda projektowa opiera się na adaptacji 
planu niezrealizowanego projektu autorstwa Miesa 
van der Rohe – Brick Country House z 1924 r. Japoń-
ski architekt dostosował go do programu, konstrukcji 
i działki. Użył przy tym własnego, zmodernizowane-
go, prefabrykowanego systemu Furniture House sys-
tem z 1983 r. Ze względu na to, iż budynek van der 
Rohe nie miał konkretnego odbiorcy oraz lokalizacji, 
Shigeru oparł się na analizach jego koncepcji. Sam 
nie wiedząc, kto będzie docelowym użytkownikiem, 
musiał sprawić aby przestrzeń i program były uniwer-
salne. Podzielił dom na strefy w taki sposób, aby była 
możliwa późniejsza ich modyfikacja. Shigeru Ban’s 
design for Sagaponac House 4 employes a spatial 
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division of the house into four separate zones of public 
and private use [6].

Shigeru stworzył geometryczny układ z możliwo-
ścią zaimplementowania własnego autorskiego sys-
temu konstrukcyjnego. Całość utrzymywana jest po-
przez 80 jednostek meblowych – szaf wykonanych 
ze sklejki z fornirem klonowym. Dla zachowania geo-
metrii linii poziomych i pionowych oraz uniknięcia wy-
boczeń, narożniki każdego z mebli konstrukcyjnych 
zostały dodatkowo dozbrojone trójkątnymi kawałka-
mi sklejki. Można wyróżnić kilka ich typów: od szaf 
garderoby, przez półki na książki, aż do przestrzeni 
magazynowych w ogrodzie. Na całości oparto dach 
w systemie kratownicowym I-joist system [7]. 

W rzucie budynku wyróżniają się dwie główne osie, 
wzdłuż których ustawiono największą ilość szaf wycho-
dzących poza obrys bryły, w kierunku ogrodu. Przecię-
cie tych linii zostało zdecentralizowane, przez co wi-
doczne jest podobieństwo do planu przypominające-
go wiatrak w projekcie Miesa van der Rohe. Również 
kształtowanie przestrzeni będących poszczególnymi 
pomieszczeniami pomiędzy szafami i sposób ich ko-
munikacji z otoczeniem, ściśle nawiązuje do Brick Co-
untry House. Formowanie przekrycia w sposób taki, 
jakby lewitowało ponad posadzką, przypomina rozwią-
zanie zastosowane między innymi w Pawilonie wysta-
wowym w Barcelonie. Sama posadzka domu jest ele-
mentem spajającym wnętrze z zewnętrzem, co także 
współgra z ideą ojca modernizmu. Ciekawym jest sto-

sunek obu projektantów do formowania konstrukcji: 
pierwszy pragnie ją pokazać, drugi natomiast ukryć. 

Tworzenie rozwiązań dobrych, przygotowujących 
zmiany – to nie tylko przedmiot powinności zawodo-
wej, lecz także odpowiedzialności społecznej pro-
jektanta [8].

Podsumowanie
...Mies van der Rohe nigdy nie tępił naśladow-

nictw. Przeciwnie, cieszył się z nich. „Czasem ludzie 
pytają: Jak się pan czuje, kiedy ktoś skopiuje pana 
dzieło?” – powiedział kiedyś w wywiadzie. „Mówię 
im, że mnie to nie martwi. Myśl, że racją naszej pra-
cy jest znalezienie czegoś, z czego każdy by mógł 
korzystać” ... jeśli artysta troszczy się wyłącznie o po-
zostawienie po sobie pomnika, usatysfakcjonuje go 
cokolwiek. Jeśli jednak leży mu na sercu przyszłość 
ludzkości, wtedy na własną twórczość patrzy jak na 
zbiór drogowskazów, oczywistych i wystarczająco 
przekonywających, by wskazać drogę przyszłym po-
koleniom [9].

Skorzystanie z pracy sprzed 80 lat wraz z doło-
żeniem własnego wkładu myślowego Bana Shigeru, 
przyniosło zamierzony efekt. Pewnym jest, iż czerpa-
nie inspiracji z tego co było, przetwarzanie jej i udo-
skonalanie może być drogą do kreowania dosko-
nalszej, nowoczesnej architektury. Podany w tekście 
przykład potwierdza ponadczasowość architektury 
Miesa van der Rohe.
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ZMIENNOŚĆ A SUBSTANCJA NIEZMIENNA ARCHITEKTURY

VARIABILITY  OF  ARCHITECTURE  AND  ITS  UNALTERED  SUBSTANCE

Zmienność architektury jest naturalna. Zagadkowa jest natomiast stałość niektórych kształtów. Powracają 
one w kolejnych wcieleniach, bo są projekcją tkwiącej w nas formy przyjaznego środowiska, formy dobrej, 
wiecznej i doskonałej. Jej idea egzystuje w platońskiej pleromie, a jej ziemskie materializacje zapełniają Mu-
zeum Światowej Wyobraźni.

Słowa kluczowe: Wielka Teoria, architektoniczna fenomenologia 

Variability in the architecture is a natural phenomenon. But constancy of some shapes is mysterious. They 
return in subsequent incarnations, because they are a projection of our inherent environmental-friendly form, 
the form of goodness, eternity and perfection. The Form exists in the Platonic Pleroma and its earthly mate-
rializations fill the Museum of World Imagination.

Keywords: Grand Theory, architectural phenomenology 

Natura zmienności
Architektoniczne środowisko człowieka musi się 

zmieniać. Taka jest natura rzeczy tego świata. Mate-
ria posiada kres swej trwałości. 

Obok fizycznego budulca jest też i druga, ważniej-
sza substancja architektury. To materia emocji i od-
czuć ewokowanych przez sztuczne środowisko ży-
cia, materia kapryśna i ulotna. Potrafi się zużyć zanim 
na budynku pojawią się pierwsze oznaki zmęczenia.

Przemijanie jest immanentną częścią tego świata 
i nieuniknioną oczywistością. W tym heraklitańskim 
kołowrocie zmian znacznie ciekawsze i dalece bar-
dziej zastanawiające jest trwanie pewnych form, na-

sze przywiązanie do nich, wbrew rozsypującej się ma-
terii. Wielce tajemnicza jest trwałość pięknego kształ-
tu. Czy prawdziwe piękno jest wieczne, mimo że sam 
człowiek tak bardzo się zmienił przez tysiąc minio-
nych pokoleń? Dlaczego Partenon jest i dziś niedo-
ścigle piękny, choć właściwie to go prawie nie ma? 
Jaka jest przyczyna tego, że wkraczając na Piazza 
di San Marco lub przechodząc przez smugę światła 
tnącego mroczny spokój wnętrza kościoła Mariackie-
go, czujemy się choć odrobinę lepsi? Dlaczego wi-
dok wytworów prymitywnego troglodyty, niewiele ro-
zumiejącego z otaczającego go świata, potrafi i dziś 
zaprzeć nam dech w piersiach? Przecież z filogene-
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tycznego punktu widzenia dzieli nas dystans omalże 
tak wielki jak i od współczesnych nam naczelnych, 
człekokształtnych... Cóż takiego tkwi w niektórych 
formach, że dzielimy ich rozumienie z człowiekiem 
pierwotnym pomimo że poza tym nie mamy z nim 
nic wspólnego? Wzrastały i zanikały mnogie kultury 
i religie, cywilizacje i technologie, a piękno niektó-
rych form jest niezmienne.

Definicja piękna
Trudno oprzeć się wrażeniu, że pytanie: na czym 

polega piękno?, stanowiące od niepamiętnych cza-
sów domenę wszelkich dociekań estetycznych, jest 
stawiane w zastępstwie pytania właściwego: czymże 
piękno jest? Jednak to pytanie pozostanie zawsze bez 
odpowiedzi, ponieważ wrażenia estetyczne powstają 
w najstarszej części ludzkiego centralnego ośrodka  
nerwowego. Nie sposób tam dotrzeć przy pomocy 
analizy treściowej. Ta część mózgu współczesnego 
człowieka stanowi bowiem genetyczne dziedzictwo 
z czasów, gdy istotne dla życia sygnały były ocenia-
ne według prostej dychotomii: bezpieczne-groźne, 
a komunikacja werbalna jeszcze nie istniała [1]. Treść 
i forma były w naszej zamierzchłej ewolucyjnej prze-
szłości po prostu niepodzielną całością.

Spróbujmy zatem spytać: dlaczego piękno istnie-
je. Tak postawione pytanie dotyczy fundamentów wy-
zwalających to odczucie. Zastanawiającą poszlakę 
stanowi tu fakt, że przez ponad dwa tysiące lat es-
tetyka bezsilnie krąży wokół Wielkiej Teorii [2] – ko-
rzenia uniwersalnego dla wszystkich rodzajów sta-
rannej aktywności: od tańca, po budownictwo. Wiel-
ka Teoria – estetyczna kodyfikacja sztuk wszelakich 
–  powstała od razu w prawie zamkniętym kształcie. 
Została osadzona w niezmiennej, fizjologicznej sub-
stancji ludzkiego bytowania. Wszelkie późniejsze po-
glądy estetyczne to jedynie glossy do Wielkiej Teorii, 
fragmentarycznie kontestujące, odrzucające ją w ca-
łości lub odkrywające na nowo jej świeżość.

Życie a przeżycie
W odległej przeszłości bodźce płynące ze śro-

dowiska często wywoływały poczucie zagrożenia 
u przebywającego w nim człowieka. Chęć przywró-
cenia równowagi i utrzymywania bezpiecznego sta-
nu stanowi źródło pre-architektury – umiejętności za-
pobiegania nieprzyjemnym lub groźnym sytuacjom 
przy użyciu środków technicznych. 

Ulepszone środowisko dawało pewność prze-
trwania i nadawało życiu pierwotnego człowieka eg-
zystencjalny ład. Ładne kiedyś zapewniało przeżycie 
w nieprzyjaznej krainie. Ładne dziś zapewnia przeży-
cie w krainie sztuki. 

Ukształtowany przez niezliczone pokolenia ludzki 
mózg zawiera spójne, stale gotowe do użycia mode-
le procesów psychicznych i reakcji. Wykrystalizowa-
ły się one w strukturze neuronalnej właśnie dlatego, 
że stanowiły podstawę utrzymania się przy życiu. Te 
same uniwersalne klisze zachowań w zależności od 
sytuacji raz zawiadują ruchem ciała, innym razem 
umożliwiają rozwiązywanie problemów przestrzen-
nych, czy pozwalają na zapamiętywanie [3]. Dzięki 
temu możliwe jest zaklęcie tańca w rzeźbę czy też, 
jak Goethe orzekł, zamrożenie muzyki w architekturę, 
słowem, przekucie odczuć w materię lub odwrotnie.

Formy architektury są więc w pewnym sensie ob-
razem naszego mózgu, projekcją zawartej w nim mą-
drej syntezy świata. 

Forma dobra
Idąc dalej tropem etologii: zdolność okazywania 

własnym ciałem emocji została ewolucyjnie wykształ-
cona jeszcze przed pojawieniem się ssaków. Kręgow-
ce w ten właśnie sposób komunikują się ze sobą i do 
pewnego stopnia z innymi przedstawicielami świata 
zwierząt [4]. Co jednak najistotniejsze: takowych ko-
munikatów oczekują. Ich brak to nic innego, jak ukry-
wanie zamiarów stosowane przy maskowaniu ataku. 
Układ ciała wykraczający poza bezpieczny repertuar 
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oznacza bezpośrednie zagrożenie życia. Genetycznie 
wszczepiona w człowieka i stale rozwijana umiejęt-
ność czytania form w przestrzeni powoduje, że układ 
ciała, także tego sztucznego architektonicznego cia-
ła, jest czytelnym komunikatem o stosunku (po)two-
ru do obserwatora. Rozmieszczenie brył, załamania 
osi kompozycyjnych, dynamiczne napięcia i dystor-
sje części architektonicznego korpusu, wszystko to 
zdradza zamiary przestrzeni. Nieczytelne środowisko 
życia może, całkowicie poza świadomością, wyzwa-
lać trwałe poczucie zagrożenia i stany psychozy. Psy-
chiatria zna syndrom wrogiego miasta [5].

Stosunek architektonicznego bytu do obserwato-
ra jest więc przezeń podświadomie klasyfikowany [6]. 
Jeśli ten stosunek jest przyjazny, pozwala na afirma-
cję tak zorganizowanego przestrzennego ładu. Je-
śli – oprócz pierwiastka przyjaznej dobroci – forma 
architektoniczna posiada jeszcze dwa czytelne de-
sygnaty: wieczności i doskonałości [7], wówczas jej 
piękno po prostu organicznie odczuwamy.

Forma wieczna 
Człowiek wykształcił w sobie umiejętność oce-

ny formy pod kątem jej przystosowania do środo-
wiska: Lorenz [8] opisuje etologiczne eksperymenty 
polegające na porównywaniu formy dzikiej i udo-
mowionej tego samego gatunku zwierząt, dokony-
wanym przez różne grupy ludzi. Płynące z doświad-
czeń tych wnioski dowodzą, że z biegiem tysiącleci 
człowiek posiadł umiejętność wybiórczego kształce-
nia, hodowania istotnych cech form żywych pod ką-
tem przystosowania do środowiska, nadawania im 
większych szans życiowych [9]. Piękna forma or-
ganizmu to tyle, co forma która na pewno przeżyje. 

Ten sam mechanizm pozwala nam także dosko-
nalić formy tworzone sztucznie. Dzięki temu niektó-
re z nich trwają w czasie pomimo zmieniających się 
warunków otoczenia. Specyficznym środowiskiem 
życia form są mody i doktryny estetyczne. Skazują 

one pewne formy na zagładę, innym zaś pozwalają 
trwać. Doskonałość w przystosowaniu do środowiska 
to nic innego, jak wieczna trwałość. Słowem – nie-
śmiertelność. Twórca, pozostawiając cząstkę siebie 
w wiecznym dziele nie całkiem umrze. To silny mo-
tor dla poszukiwań formy ponadczasowej, prób za-
pisu jej cech tak, aby już zawsze dała się odtworzyć. 
Budowa oparta o zapis liczbowy stanowi imperatyw 
formy transcendentnej. 

Forma doskonała
Niektóre liczby, proporcje wcielone, informują 

o substancji bytu, o jego relacjach z otoczeniem. 
W organizmach żywych proporcje wynikają na przy-
kład z dźwigni. Masa mięśnia decyduje o punkcie 
zaczepienia ścięgna o odpowiedniej wytrzymałości, 
a długość dźwigni stanowi formalną ekspresję siły, 
jej organiczną potencję. Proporcje to genetyczny 
kod ziemskiej, zmaterializowanej formy. Prawa świa-
ta materii wchłonęliśmy tak dalece, że złoty podział 
służy nam w konstrukcji form egzystujących również 
poza rzeczywistością fizyczną (choćby w muzyce), 
a więc tam, gdzie nie ma grawitacji, a wytrzymałość 
tworzywa jest nieograniczona [10]. Złoty podział to 
osadzona w mózgu miara doskonałości każdorazo-
wo przykładana do mierzonej rzeczy. Doskonałość 
proporcji budynku mówi tyle samo o jego przysto-
sowaniu do praw rządzących rzeczywistością, co 
kształt samochodu o oporze powietrza przy nienor-
malnych dla człowieka prędkościach przemieszcza-
nia się w przestrzeni. Nie wiemy, czy coś jest piękne,  
dopóki tego nie poczujemy [11]. Poczucie piękna 
to rezonans estetyczny: wzmacnianie widzianego 
przez oczekiwane. 

Zaklinanie  rzeczywistości.  Odczucie  piękna. 
Trwanie

Twórcze działania człowieka są w pewnym sen-
sie zabawą [12]. Cała sztuka to powiązanie umie-
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jętności z zabawą. Wytwór celowych działań homo 
faber nabiera dziwnego, własnego życia dzięki sile 
twórczej homo ludens, bawiącego się formą po-
zornie bez celu [13]. A to właśnie dzięki ekspe-
rymentom zwykły przedmiot wykracza poza co-
dzienność, z tajemniczą i pozbawioną logiki siłą 
żywych form, z ich trudnymi do odgadnięcia ce-
lami działania. Tak przedmiot sztuki staje się pod-
miotem, bytem czynnym, sprawczym, sterującym 
–w jakiś nieznany jeszcze sposób- otaczającą rze-
czywistością. W odczuciu obserwatora posługuje 
się prawdą świata w stopniu daleko większym niż 
człowiek. Według psychologów głębi, dzięki temu 
tzw. mechanizmowi przeniesienia najwcześniejsze 
przedmioty sztuki miały charakter sakralny [14]. 
Nieznane prawa rzeczywistości zostawały w akcie 

twórczym wcielane w byty podmiotowe – bóstwa. 
Człowiek, poprzez przebłagalne akty wiary zyski-
wał domniemany wpływ na bieg wydarzeń. Krucha 
niepewność bytowania ustępowała miejsca poczu-
ciu trwania w obliczu utrwalonej formy: obcowania 
z transcendencją. 

Odczucie piękna pojawia się zawsze wówczas, 
gdy z ukształtowanej materii choćby trochę prześwie-
ca ku nam dobro, wieczność i doskonałość [15]. Tę 
triadę cech posiada pierwowzór pierwszego i każde-
go następnego dzieła sztuki – Absolut rządzący rze-
czywistością [16]. Przebywanie w bliskości jego ema-
nacji (lub – jak w przypadku architektury – także we-
wnątrz), nawet dalece niepełnej i sztucznej, choć na 
chwilę usuwa sartrowskie poczucie samotności i kon-
dycji człowieka jako bezużytecznej pasji. 
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– oprac. i przekł., Pallottinum, Poznań 1956).

[8] K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, PIW, Warszawa 
1986, s. 82.
[9] Postrzeganie postaci to zachodzący poza kontrolą świa-
domości tzw. racjomorficzny proces psychiczny o mecha-
nizmie podobnym do postrzegania barw. Człowiek potra-
fi ocenić kondycję obserwowanej formy. (w: G. Weinberg, 
Myślenie systemowe, Wydawnictwa Naukowe i Techniczne, 
Warszawa 1979, s. 81).
[10] A. Pytlak, Wartości i kryteria oceny dzieła muzycznego, 
PWM, Kraków 1979, s. 43–56.
[11] nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu (łac.) 
nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby przedtem w zmy-
słach (w: Tomasz z Akwinu, De veritate, cyt. za: I. Kamiń-
ska-Szmaj – red., Słownik Wyrazów Obcych, cz. 2, Wydaw-
nictwo Europa, 2001).
[12] E. T. Hall, Poza Kulturą, PWN, Warszawa 1984, s. 178, 
251, 259.
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[13] Zachowania autoteliczne (auto + telos – gr. cel) nie 
posiadają celu funkcjonalnego. Ich celem są one same 
w sobie. (w: Bańka A., Behawioralne podstawy projekto-
wania architektonicznego, WPP nr 1119, Poznań 1983, 
s. 66). Na przykład ptak z rodziny krukowatych rozwi-
ja wobec nieznanego przedmiotu po kolei cały repertu-
ar zachowań nie powodując się żadną inną – poza za-
bawą – motywacją.
[14] E. T. Hall, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa 1978, s. 117.

[15] Arystoteles używa sformułowania o przebłyskiwaniu, 
świeceniu formy pokonującej bierny opór materii (Arysto-
teles, Metafizyka, Księga VII i VIII).
[16] W referacie Dlaczego istnieje piękno wygłoszonym 
podczas Międzynarodowego Biennale Architektury w Kra-
kowie w dniu 19 października 1987 roku autor niniejszego 
tekstu próbował –oczywiście bezskutecznie- rozwikłać ilu-
zję ontologicznego pomostu między założeniami empirycz-
nymi a idealistycznymi.
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O TRWANIU I ARCHITEKTURZE TEATRU

ON  DURABILITY  AND  THEATER  ARCHITECTURE

Trwanie to zachowanie i gromadzenie przeszłości w teraźniejszości. Bogactwo historii budynku stanowi 
szczególną wartość, jaką w architekturę wpisuje złożoność jej przemian w czasie i przestrzeni. Bogactwo 
historii teatru odkrywane jest w jego architekturze. Przeszłości budynku można doświadczyć gdy staje się 
on miejscem teatralnym. Odnajdywana jest ona w teraźniejszości, pomiędzy światem iluzji i realności teatru.

Słowa kluczowe: architektura, teatr, pamięć

Lasting means preserving and gathering of past in present. Resources of a building’s history inscribe a par-
ticular value into architecture by complexity of its conversions in time and space. Resources of theater’s 
history are discovered through architecture. It is possible to experience past of building when it becomes 
a theatrical place. It can be found in present among worlds of illusion and reality of theater.

Keywords: architecture, theatre, memory

Teraźniejszość zawiera w sobie coraz szer-
szy obraz przeszłości, w każdej obecnej chwili za-
warta jest ta poprzednia. I to przeszłość, która nie  
przestaje być, sprawia, że teraźniejszość ciągle prze-
mija. Henri Bergson to zachowanie i gromadzenie 
przeszłości w teraźniejszości nazywa trwaniem. Trwa- 
nie to przeszłość, której ciągle doświadczamy. Trwanie  
to pamięć. 

Złożoność przemian architektury w czasie i prze-
strzeni wpisuje w nią pewną szczególną wartość. Tą 
cechą budynku staje się bogactwo jego własnej hi-
storii. Pozostaje on charakterystyczną dla miasta for-
mą przeszłości, którą ciągle doświadczamy. Pewne 

pierwotne cechy i funkcje budynku trwają, inne zosta-
ją całkowicie zmienione. Aldo Rossi twierdzi, że gdy 
materialna forma przyjmująca nawet różne funkcje 
nadal działa, budynek żyje i może pozostać ważnym 
miejscem w mieście. Bogactwo historii teatru odkry-
wane jest w jego architekturze. Przeszłości budynku 
można doświadczyć, gdy staje się on miejscem te-
atralnym. Odnajdywana jest ona w teraźniejszości, 
pomiędzy światem iluzji i realności teatru. 

W budynku wrocławskiego teatru Muzycznego Ca-
pitol trwanie jako pamięć nabiera szczególnego zna-
czenia. Budowę zespołu obiektów luksusowego kina 
Capitol rozpoczęto w 1928 roku. Zabudowa składa-
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ła się z trzech zasadniczych brył i łącznika. Północ-
ny – frontowy budynek przy dawnej ulicy Gartenstras-
se, mieścił główne wejście, westybul, hall kasowy 
oraz sklep, a na górnych kondygnacjach – mieszka-
nia. W środkowym budynku, stanowiącym trzon ukła-
du, usytuowano właściwe kino z salą widowiskową. 
Łącznik mieścił główne foyer – pasaż komunikacyjny 
z galerią wystawienniczą. Między tymi trzema obiek-
tami znajdowało się niewielkie podwórko wewnętrz-
ne o nieregularnym kształcie. Za kinem usytuowane 
było drugie wewnętrzne podwórze, a za nim budynek 
południowy mieszczący biura i magazyny. Po bom-
bardowaniach podczas II wojny światowej pozostała 
jedynie, schowana wcześniej w głębi kwartału, głów-
na sala oraz budynki zaplecza. Po budynku fronto-
wym, tak jak po większości innych budynków kwar-
tału, pozostało gruzowisko. Remont sali dla potrzeb 
Kina Śląsk w latach pięćdziesiątych XX wieku dokonał 
dalszych zniszczeń ekspresyjnego wystroju wnętrz. 
Na początku XXI wieku podjęto decyzję o przebudo-
wie i rozbudowie teatru. Konieczną stała się rozbudo-
wa sceny i zaplecza scenicznego oraz modernizacja 
budynku głównego dla potrzeb teatru muzycznego. 
Postanowiono o budowie nowego obiektu o funkcji 
administracyjnej i kulturalnej oraz adaptacji budyn-
ku Odra Film na potrzeby teatru. W 2011 roku rozpo-
częto budowę. Nowa zabudowa została podporząd-
kowana umiarowemu i ujednoliconemu gabarytowo 
kształtowi placu. Wieloplanowy układ bramy wejścio-
wej wytworzył przejściową strefę progową pomiędzy 
przestrzenią otwartą placu a wnętrzem obiektu. W li-
nii zabudowy ul. J. Piłsudskiego postanowiono wy-
raźnie zaznaczyć pierwotny układ zarówno podzia-
łu katastralnego działek jak również historycznego 
układu przestrzennego. Założenie przeszklonego śla-
du po istniejącym obiekcie w pełnej ścianie budyn-
ku oraz wprowadzenie szklanych podświetlanych li-
zen oraz matowej szklanej belki nad pasażem miało 
oddać choć w części niezwykłość iluminacyjno-ma-

teriałową licowanego płytkami ceramicznymi pokry-
tych amalgamatem złota, nieistniejącego już budynku 
głównego kina Capitol. Postanowiono też przywrócić 
dawną świetność sali widowiskowej powracając do 
złota i czerwieni lat dwudziestych XX wieku. Wspo-
mnienie o przedwojennym gmachu zostało zakodo-
wane we współczesnym obiekcie.

Bywa, że pierwotna użyteczność budynku trwa 
należąc do bogactwa jego historii, a zmianom ule-
gają inne jego cechy. To trwanie funkcji należącej do 
przeszłości nierozerwalnie wiąże się z historyczną for-
mą obiektu. Mediolański Teatro alla Scala to gmach 
o symbolicznym znaczeniu dla architektury teatru. 
Jest jednym z najważniejszych obiektów okresu roz-
kwitu barokowej sceny włoskiej z dwutysięczną wi-
downią w kształcie podkowy i sześcioma piętrami 171 
lóż. Teatr barokowy i ten typ budynku teatralnego był 
powszechny aż do czasów Wielkiej Reformy Teatru 
na początku XX wieku, gdy uznano, że przestrzeń ta 
nie jest odpowiednia dla dramatu i aktora. La Scala 
pozostała sceną operową. W latach 2002–2004 obiekt 
został poddany przebudowie. Renowacja tego sym-
bolicznego gmachu związana była przede wszystkim 
z gruntowną przebudową sceny i zaplecza scenicz-
nego w obiekcie. Mario Botta zaproponował bardzo 
silny w wyrazie blok nowej wieży scenicznej ustawio-
ny na głównej osi budynku Giuseppe Permariniego 
z 1778 roku. Obok niego wprowadził owalną formę 
zawieszoną nad sąsiadującym historycznym dziedziń-
cem, wzdłuż równoległej osi. Ta silna bardzo współ-
czesna w charakterze interwencja wprowadza nową 
wartość, jednocześnie harmonijnie współgrając i uzu-
pełniając historyczną tkankę. O znaczeniu tego obiek-
tu w życiu miasta świadczyć może decyzja o budo-
wie opery Arcibaldi, która miała zastąpić ten najważ-
niejszy – La Scalę podczas jej remontu. Dlatego też 
wielkość obu scen jest taka sama, aby można było  
wykorzystywać te same dekoracje. W tym drugim 
zastosowano najbardziej zawansowane rozwiązania 
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techniczne sceny i akustyki. Widownia opery nie na-
wiązuje do układu barokowej La Scali, lecz ma typowy  
XX-wieczny kształt wachlarza i trzy balkony. Vitto-
rio Gregotti uznał, że budynek powinien być wy-
raźną dominantą w mieście. Hall, sala i wieża 
teatralna są bezpośrednio odzwierciedlone w formie bu- 
dynku. Obiekt nie został ustawiony zgodnie z ota-
czającym regularnym układem urbanistycznym, lecz  
nawiązuje do przedindustrialnego planu poprzez usta-
wienie głównej osi wzdłuż starej uliczki. Zestawienie 
dwóch budynków: głównego i recepcyjnego tworzy 
przestrzeń dla placu teatralnego – przestrzeni nale-
żącej równocześnie do miasta i opery. Powstał budy-
nek, w którego formę wpisany jest obraz przeszłości.

Idea teatru iluzyjnego, którą tak wyraźnie wyra-
ża swą formą Teatro alla Scala, z wielopoziomową  
widownią i barokową włoską sceną w swym sercu, 
należy do przeszłości. Teatr współczesny zmienia pro-
porcje między iluzją a realnością. Poszukuje praw-
dy o świecie poprzez realność, a nie reprezentację, 
przenosi do teatru realne elementy świata. Iluzja nie 
przestaje być istotnym wymiarem teatru, jednak środ-
ki iluzyjne zostają zastąpione chwytami anektowania 
realności jak nazywa je Artur Duda. Świat przestaje 
być podzielony na scenę i widownię, sztukę i rzeczy-
wistość. Teatr realności dąży do integracji przestrze-
ni sceny i widowni, zmienia relacje widzów i aktorów 
w świecie scenicznym.

Bywa, że teatr współczesny wykorzystuje formę 
z przeszłości, jej przynależność do rzeczywistego 
świata wyrażającą się w prawdziwości użyteczności, 
która już przeminęła. Rzeczywistość przeszłości jest 
wtedy kluczem do teraźniejszości dla wymyślonego 
świata teatru. Teatr znajdować może miejsce w obiek-
cie zbudowanym dla innych celów. Teatr wykorzystuje 
wtedy jego znaczenie, pamięć rzeczy. Ruiny, zamek, 
kościół, hala stają się gotowym miejscem teatralnym. 
Widowisko podporządkowuje sobie nieteatralną prze-
strzeń, jak nazywa ją Kazimierz Braun.

Dziewiętnastowieczna hala budowy statków Sul-
zer-Escher-Wyss w Zurychu stała się na początku XXI 
wieku siedzibą Teatru Shiffbau. Budynek zabytkowy 
poddano zachowawczej konserwacji, dokonując jed-
nocześnie jego szerokiej rozbudowy przede wszystkim 
dla celów zaplecza teatralnego. W historyczne, jedno-
przestrzenne wnętrze wprowadzono szklane pudło re-
stauracji i betonowy boks klubu jazzowego. Pozosta-
ła część to foyer i główna sala. Przemysłowe wnętrze 
Sali teatralnej, na stałe uzupełnione jedynie o wiszą-
ce galerie i mosty technologii teatralnej, z wstawiony-
mi tymczasowymi trybunami i prowizoryczną sceną, 
sprawia wrażenie, że przygotowano je dla jednego 
przedstawienia. Nie jest to tylko kolejny rodzaj deko-
racji teatralnej lecz wprowadzenie teatru w pewną go-
tową przestrzeń nieteatralną, która tylko bywa teatrem. 

Zabytkowy obiekt postindustrialnej jednokondy-
gnacyjnej hali z wyniesioną, przekrytą łukowo częścią 
centralną jest jedną z części projektowanego obiektu 
Nowego Teatru w Warszawie. Drugim elementem jest 
belka-most wsparty na przyczółku mostowym, zawie-
szony nad falującym zielonym terenem parku. Hala 
mieścić będzie po adaptacji salę teatralną o zmien-
nym układzie widowni, z możliwością podziału na nie-
zależnie funkcjonujące wnętrza oraz zaplecze sceny. 
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wprowa-
dzono rozwiązania nie naruszające istniejącego układu  
konstrukcyjno-przestrzennego, a historyczną sub-
stancja zostanie poddana zachowawczej konserwa-
cji. Przed frontowym wejściem o hali, pod zawieszoną 
belką przewidziano foyer powiązany z parkiem. Sta-
nowić on będzie przestrzeń o różnorodnym przezna-
czeniu: rekreację dla uczestników spektakli teatralnych 
i wydarzeń w sali wielofunkcyjnej, galerię prezentują-
ca działalność artystyczną teatru czy form różnych ga-
tunków sztuki (instalacje, performance). Może to być 
fragment terenu widowiska jako rozszerzenie akcji wi-
dowiska poza granice hali czy przestrzeń włączona 
integralnie do zewnętrznego wnętrza parkowego. Po-
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nad foyer zawieszono obiekt stanowiący laboratorium 
pracy twórczej jak sale prób, oraz strefę edukacyjną 
z salą wystawową i księgarnią. Relacje różnych form 
prezentacji teatralnej oraz towarzyszących im imprez 
plenerowych stworzą niewątpliwie nową jakość oraz 
więź pomiędzy widzami i artystami teatru jak i pomię-
dzy obiektami i ich otoczeniem. Zabytkowa hala, któ-
rej wnętrze niemal w całości pozostawiono dla dowol-
nego kształtowania przestrzeni teatralnej, pozostaje 
jego sercem. Żywotną formą przeszłości doświadcza-
ną w teraźniejszości. 

Dziś teatr nie tworzy bariery między światem rze-
czywistym a światem iluzji. Tę rolę przejęły film, tele-
wizja i media elektroniczne. Świat iluzji teatru wkra-
cza w świat rzeczywisty. Zamiast wydzielonej od 
świata zewnętrznego przestrzeni z wyraźnym po-
działem na scenę i widownię teatr skierował się ku 
wnętrzom sal o zmiennym układzie, a nawet wy-
szedł poza budynek teatru. Sięgnięto po tradycje 
sceny greckiej, gdy teatr był oparty na idei wspól-
nej przestrzeni aktorów i widzów. Przeszłość powró-
ciła w nowej odsłonie. 
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Dzieło Coop Himmelb(l)au Pavilion 21 MINI przestawione jest jako przykład kontynuacji myśli ekspresjoni-
stycznej we współczesnej architekturze. Autor opisuje projekty Hermanna Finsterlina i Walter Gropius two-
rzone na początku XX wieku, przedstawiając ich wpływ na współczesną sztukę oraz pokazują ciągłość  
estetyczną myśli architektonicznej.

Słowa kluczowe: architektura, ekspresjonizm

Pavilion 21 MINI of Coop Himmelb(l)au is presented here as an example of continuation of expressionist 
thought in contemporary architecture. Author described projects of Hermann Finsterlin and Walter Gropius 
created in the beginning of 20th century, that seems to have influence on contemporary art and constitute 
evidence of continuity of architectural thought.

Keywords: architecture, expressionism

Koniec XX wieku oraz współczesność pokazują 
równoległe istnienie w architekturze różnorodnych 
nurtów. Taka sytuacja, to druga połowa XIX wieku. Na 
tym tle wydaje się, że nurt ekspresjonistyczny trwa, 
ulegając naturalnej ewolucji związanej także z rozwo-
jem technik budowlanych. Maria Misiągiewicz, opisu-
jąc twórczość Hermanna Finsterlina, wizjonera, mala-
rza i architekta, pisze o nim, iż: ...traktował budowlę 
jako bezcelową i niedoścignioną grę wysublimowa-
nych sił, zawartych w chropowatej materii zastygłej 
w chwili największej zadumy [1]. Finsterlin jako młody 
artysta stworzył szereg projektów utopijnych domów. 
Nie był z wykształcenia architektem. Po nocnym wej-

ściu na górę Watzmann i zachwytem piękna przyrody 
postanowił zająć się sztuką. W 1919 roku został zapro-
szony przez Waltera Gropiusa do udziału w wystawie 
Nieznanych Architektów w Berlinie. Finsterlin podob-
nie jak Hans Scharoun tworzył idealistyczne projekty 
ale w przeciwieństwie do Scharouna nie udało mu się 
nigdy zrealizować swoich wizji. Projekty przedstawia-
ne były jako rysunki lub gliniane rzeźby, ostre, szpi-
czaste, pozbawione kątów prostych, czasem podobne 
do kryształów. Jak pisze Denis Sharp dla Finsterlina 
budynek był dziełem wszystkich sztuk naraz, gigan-
tyczną pustą rzeźbą z nieskończonymi możliwościami 
kształtowania zewnętrza i wnętrza, z jedynym wymo-
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Coop Himmelb(l)au, Pavilion 21 MINI Opera Space, 2010
Walter Gropius, Pomnik ofiar puczu Kappa, 1921
Hermann Finsterlin, Mausoleum, 1919
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giem estetycznej równowagi [2]. Oglądając projekt 
Mauzoleum z 1919 roku czy projekt Domku dla gości 
z 1921 roku nasuwa się skojarzenie ze zrealizowanym 
projektem Coop Himmelb(l)a. Pavilion 21 MINI Opera 
Space, stworzonym dla potrzeb Festiwalu Operowe-
go w Monachium w 2010, a projektowanym w latach 
2008–2010. Mottem dla projektu mogłyby być słowa 
Władysława Tatarkiewicza tłumaczące różne znacze-
nie wyrazu piękno, które przedstawiał jako pięć zna-
czeń, które najlepiej pasują do teorii piękna. 1) Pięk-
no jest prostą jakością właściwą niektórym rzeczom; 
2) jest szczególnym kształtem właściwym niektórym 
rzeczom; 3) jest tym, co w ludziach wzbudza pewne 
szczególne wzruszenia; 4) jest objawieniem się w rze-
czy czynnika powszechnego (typowego, idealnego); 
5) jest ekspresją [3]. Budynek jest mały, pozbawiony 
jakby dekoracji, ale sam staje się esencją ozdobno-
ści. Jego forma ma odpowiadać zadaniom dla któ-
rych został stworzony. Ma być to miejsce poszukiwań 
nowych sposobów postrzegania sztuki. Powierzchnia 
jest niewielka 560 m2, przewidziano to miejsca dla 300 
widzów. Kształt bryły jak piszą autorzy powstał po 
komputerowej symulacji piosenki Jimi’ego Hendrixa 
Purple Haze oraz pasaży z Don Giovanniego Mozar-
ta. Praca przypomina w ideologii pawilon wystawowy 
Philipsa projektu Le Corbusiera z 1958 roku. Budy-
nek kłuje w oczy jak rzeźby Finsterlina. Z jednej stro-
ny zachęca do podejścia i przejrzenia się w wypo-
lerowanym metalu, z drugiej odstrasza jak forteca. 
Autorzy nie odżegnują się jednak od funkcjonalnego 
tłumaczenia formy dzieła, która ma pochłaniać hałas 
okolicznych ulic. W roku 1921 Walter Gropius zapro-
jektował Pomnik ofiar puczu Kappa. Jego forma przy-
pomina wywrócony obelisk z ostrosłupem na górze, 
wykonany jednak nie z kamienia lecz z betonu. Miał on 
symbolizować piorun jako symbol życia. Został zbu-

dowany w 1922 roku i zniszczony przez faszystów, do 
dziś istnieje jego replika na cmentarzu w Waimarze.  
Dzieło może stanowić pierwowzór dla Pavilionu 21. 
Jego forma jest bezkompromisowa, bez zdobień, 
ostra, wskazująca nam kierunek do nieba. Dzieło sztu-
ki jest więc w istocie przedmiotem o specjalnej natu-
rze, przedmiotem wyobraźniowym, to znaczy rodza-
jem przekaźnika znaków, który nie jest ani wzorem, ani 
obrazem, jaki pojawił się w umyśle artysty, ani obra-
zem uformowanym przez niego u kresu pracy, ani 
obrazem, jaki wyłania się – inny – w umyśle każdego 
widza. Dzięki temu właśnie, że zawiera ono w sobie 
ów margines nieokreśloności, może ukazywać punk-
ty wyjścia wprawdzie konkretne, lecz z natury rzeczy 
fragmentaryczne i wyrażać ponadto reakcje komuni-
katywne. W ten sposób uzmysławiamy sobie jedną 
z podstawowych cech dzieła sztuki i jeden z możli-
wych punktów stycznych między tak na pozór odle-
głymi formami jak obraz i budynek[4]. Dzieło wyglą-
da jakby uchwycone w jednej klatce filmu. Nie wiemy 
czy forma idzie ku górze czy też spada, staje się ona 
wyrazem ruchu. Odbiorca ma ochotę podejść i pode-
przeć pomnik aby uratować go przed zniszczeniem.

Na przykładzie rysunków Finsterlina możemy do-
strzec, że idee architektury mogą trwać. To co wy-
dawało się być utopią na początku XX wieku, rodzi 
się dziś czy to na skutek nowych możliwości tech-
nicznych czy za sprawą woli twórców. Sztuka współ-
czesna trwa kontynuując idee poprzedników. Poja-
wiają się nowe technologie i materiały umożliwiające  
powstawanie dzieł nie możliwych do zrealizowania 
kiedyś. Wiara w totalne dzieło sztuki Gesamtkun-
stwerk została odziedziczona po poprzednikach, 
a idee współczesnej architektury są wyrazem moż-
liwości ciągłości sztuki mimo zmieniających się gu-
stów i stylów.
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Miejsca, któreśmy znali, należą nie tylko do świata 
przestrzeni, w który wstawiamy je dla większej wygody.  
Były one jedynie cienką warstwą pośród ciągłości wra-
żeń tworzących nasze ówczesne życie; wspomnienie 
jakiegoś obrazu jest jedynie żalem za pewna chwi-
lą; i domy, drogi, aleje są ulotne jak lata pisze Mar-
cel Proust [1]. Panta rhei – wszystko płynie, twierdzi 
grecki filozof Heraklit z Efezu. Koncepcja ciągłej zmia-
ny dotyczy życia i twórczości człowieka od zarania 
dziejów. Twórczość architektoniczna nieustannie to-
warzyszy człowiekowi. Spacerując ulicami historycz-
nych miast odnosi się wrażenie, iż trwanie architek-
tury stanowi tło dla codziennego przemijania. Przy-
glądając się architekturze z perspektywy czasu moż-
na zauważyć, że zmieniające się style architektonicz-

ne czy trendy budowlane, nowe techniki i technolo-
gie często nie zdołały zakłócić jej trwania choć nie-
jednokrotnie zmieniały jej formę, materiał czy sposób 
użytkowania. Zmienność otaczającej przestrzeni czy-
ni ją zatem nieskończonym polem interpretacyjnym.

Architektura odrodzona
Zgodnie ze starożytną sentencją vita brevis, ars 

longa (życie jest krótkie, sztuka długotrwała) człowiek 
poprzez twórczość stara się uchronić przed przemi-
janiem. John Ruskin rozpatrując istotę pamięci pi-
sał, że bez architektury możemy żyć i pracować, ale 
nie możemy bez niej pamiętać [2]. Budynki poprzez 
swoją realność stają się trwałym świadectwem wo-
bec zmienności wszechrzeczy, są nieograniczonym 
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1. Mostar – Stary Most (fot. B. Kuc-Słuszniak) / Mostar – Old Bridge (photo by B. Kuc-Słuszniak)
2. Tesco w kościele (www.building.co.uk) / Tesco in church (www.building.co.uk)
3. Barcelό Market, Madryt (DETAIL Konzept, Serie 2011 s. 200) / Barcelό Market, Madrid (DETAIL Konzept, Serie 2011 s. 200)
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zapisem ludzkich dziejów zarówno tych dobrych jak 
i tragicznych. Trwanie architektury jest istotnym łącz-
nikiem w historii rozwoju ludzkości stanowiąc element 
tzw. pamięci zewnętrznej. Dzięki architekturze moż-
na odczuć bliskość przeszłości, w sposób wręcz rze-
czywisty, a nie tylko pozorny. Jednym z miejsc, które  
na odwiedzającym pozostawia niezwykłe wrażenie 
jednoczesności trwania i przemijania architektury jest 
Mostar w Bośni i Hercegowinie, a zwłaszcza położo-
na na lewym brzegu rzeki Neretwy zabytkowa mu-
zułmańska starówka. Najsłynniejszy widok Mosta-
ru kojarzony jest ze Starym Mostem, zwanym rów-
nież Tureckim. To właśnie jemu miasto zawdzięcza 
swoją historię. To on powstał pierwszy, początkowo 
jako drewniana konstrukcja na łańcuchach. Dopiero 
w połowie XV wieku wokół mostu rozwinęła się osa-
da. W pobliżu mostu osiedlali się kupcy i rzemieślni-
cy, głównie złotnicy, kowale i krawcy. W 1566 r. Turcy 
wybudowali nowy kamienny most o charakterystycz-
nym łukowym kształcie. Ich dzieło przetrwało 427 lat, 
póki nie runęło 9 listopada 1993 r. podczas działań 
wojennych na Bałkanach. W lipcu 2004 r. zrekonstru-
owany most został ponownie oddany do użytku. Przy 
wsparciu Turcji, w rekonstrukcji mostu posłużono się 
techniką zastosowaną pierwotnie przez osmańskich 
mistrzów – użyto dokładnie tego samego kamienia 
pochodzącego z tego co dawniej kamieniołomu, ka-
mienne bloki łączono żelaznymi prętami, dodatkowo 
zalewając je ołowiem. Most ma tylko jedno przęsło 
wsparte na obu brzegach rzeki, długości 29m, sze-
rokości 4,5 m i maksymalnej wysokości nad pozio-
mem wody 21 m. Oprócz mostu zniszczeniu uległo 
około 5 tysięcy budynków, między innymi zabytko-
we meczety. Dziś, kiedy od wydarzeń wojennych mi-
nęło kilkanaście lat większość budynków odbudowa-
no i mostarska starówka wygląda niemal identycznie 
jak za czasów Imperium Osmańskiego. Jednak wciąż 
w widokach Mostaru odrestaurowane budynki prze-
nikają fasady noszące ślady po kulach, i kompletnie 

zniszczone obiekty. Namacalne trwanie architektury, 
która na pewien okres czasu przeminęła, stała się 
ulotna bardzo silnie działa na wyobraźnię. Trwanie, 
przemijanie i ponowne trwanie odrodzonej architek-
tury sprawia, że ludzie stają się uczestnikami zbioro-
wej, zewnętrznej pamięci i doświadczania przeszło-
ści. Historia Mostaru podobnie jak historie wielu in-
nych miast, tworzy swoistą sieć trwania i przemijania 
dokonującego się w czasie i przestrzeni.

Architektura przekształcona
Przekształcanie się architektury w aspekcie po-

nownego wykorzystania budynku do nowej funkcji 
nie jest zjawiskiem ostatnich lat. Istniejące budynki 
przystosowywano do nowego sposobu użytkowania 
już w średniowieczu. Znamiennym przykładem jest 
islamski meczet w Kordobie wybudowany w 785 r. na 
fundamentach rzymskiej świątyni i murach istniejącej 
wówczas bazyliki Wizygotów, a w XIII w. przekształco-
ny w kościół katolicki. Początkowo zmiany w architek-
turze były niewielkie jednak w 1523 r. w samym cen-
trum sali modlitewnej chrześcijańscy budowniczowie 
wybudowali katedrę. Podobno w 1526 r. cesarz Karol 
V widząc przemijanie dzieła muzułmańskich twórców, 
wstrząśnięty owym widokiem rzekł: zniszczyliście coś 
co było jedyne w swoim rodzaju i postawiliście coś 
co można zobaczyć wszędzie [3]. Niebezpieczeństwo 
narażenia się na taki wyrok dotyczy niemal każdego 
architekta zaangażowanego w proces przekształceń 
historycznych budynków. Przekształceniu starego bu-
dynku do nowego sposobu użytkowania towarzyszy 
prawie zawsze konflikt interesów. Z jednej strony po-
stawa konformizmu względem historycznej architek-
tury, z drugiej chęć radykalnej, kreatywnej reinterpre-
tacji i ekonomiczne wykorzystanie istniejącej struktu-
ry. Każde przekształcenie zmienia starą architekturę 
nie tylko materialnie czy formalnie ale przede wszyst-
kim pod względem treści. Wydaje się, że w tworze-
niu nowej – starej architektury najważniejszym zada-
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niem architekta jest świadome włączenie przekształ-
canego budynku w sposób optymalnie dopasowany 
do miejsca i potrzeb lokalnej społeczności. Rozumie-
nie przekształcanego budynku jako części miejskiego 
krajobrazu staje się często inspiracją dla przekształ-
ceń, bez potrzeby kopiowania wzorców przeszłości. 
Uruchamia się więc kolejny cykl trwania i przemija-
nia architektury ściśle związany z fazami użytkowa-
nia każdego budynku: tworzeniem, użytkowaniem i li-
kwidacją/przekształceniem. 

Wszelkie ingerencje w strukturę przestrzenno-funk-
cjonalną starego budynku zawsze wywoływały wie-
le kontrowersji i miały swoich zwolenników i przeciw-
ników. Tak było także w przypadku przekształcenia 
w 2010 r. kościoła metodystów, w miejscowości We-
stbourne w Wielkiej Brytanii, w filię Tesco. Nieużytko-
wany od kilku lat budynek niszczał. Zainteresowanie 
ponownym wykorzystaniem kościoła do nowej funkcji 
wykazywało wiele instytucji, ale okazało się, że jedy-
nie Tesco dysponuje środkami finansowymi potrzeb-
nymi na odnowę obiektu. W strukturze przestrzennej 
obiektu nie dokonano żadnych zmian. W oknach za-
chowano oryginalne witraże. Wyposażenie kościo-
ła zastąpiono kasami i sklepowymi regałami. Wielu 
mieszkańców sprzeciwia się takiemu wykorzystaniu 
obiektu sakralnego głównie ze względów etycznych 
i estetycznych, ale także z powodu dużej ekspansji 
koncernu Tesco na terenie Wielkiej Brytanii [4]. Prze-
kształcenie kościoła w świątynię komercji pokazuje, 
że czynnik ekonomiczny ma istotny wpływ na trwa-
nie i przemijanie architektury, zwłaszcza w odniesie-
niu do funkcji handlowej, która wymaga dynamiki 
i ustawicznych zmian.

Architektura tymczasowa
Architektura tymczasowa z definicji kojarzona jest 

z przemijaniem, jej czas trwania zwykle jest określo-
ny potrzebą chwili, miejsca, sezonowością czy eks-
perymentem. Powstawanie architektury tymczasowej 

również nie jest zjawiskiem nowym. Często, założona 
wcześniej tymczasowość jakiejś budowli nie przemi-
jała, ale przechodziła w trwanie. Tak było na przykład 
z wieżą Eiffla czy XIX-wiecznymi stalowo-szklanymi 
pawilonami przeznaczonymi na światowe wystawy. 
Tymczasowe konstrukcje zyskały status architekto-
nicznego dzieła. Czasami trwającej budowli nadaje 
się charakter ulotnej tymczasowości w celu przeła-
mania dotychczasowych wspomnień czy przyzwycza-
jeń związanych z jej użytkowaniem. Tak było z bu-
dynkiem Reichstagu w Berlinie, który przed przenie-
sieniem się tam Bundestagu został na pewien czas 
opakowany przez artystów Christo i Jeanne-Claude. 
Podobnie wiele budynków sakralnych ma przypisane 
tymczasowo funkcje artystyczne, zanim zostaną wy-
korzystane do często prozaicznych, świeckich celów. 
Architektura tymczasowa bywa więc odpowiedzią na 
krótkotrwałe zapotrzebowanie w dostarczaniu wrażeń, 
byciu atrakcją turystyczną czy artystycznym happe-
ningiem. Choć termin architektura tymczasowa wy-
wołuje negatywne skojarzenia związane z bylejako-
ścią wykonania i tandetą materiałów to często owa 
tymczasowość trwania staje się impulsem dla ekspe-
rymentowania formalno-materiałowego.

 W centrum Madrytu powstały tymczasowe pawi-
lony, mieszczące funkcje tradycyjnego targu. Barcel● 
Market – sześć białych, półprzezroczystych obiektów, 
które usytuowano na placu nad podziemnym parkin-
giem stanowi alternatywę dla podupadłego targowiska 
na sąsiedniej działce. Dawne targowisko przeminęło, 
zostało wyburzone, a na jego miejscu ma powstać 
Centrum Kultury z biblioteką, kompleksem sportowym 
oraz handlowym. Natomiast nowa tymczasowa hala 
targowa w niczym nie przypomina targowego bała-
ganu. Wielokątne bryły o zaokrąglonych narożnikach, 
występują w dwóch różnych wielkościach przez co 
udało się uniknąć wrażenia przeskalowania i mono-
tonii. Lekkości pawilonom nadaje stalowa konstruk-
cja i materiał obudowy, dodatkowo wrażenie to wie-
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czorem podkreśla oświetlenie. Całość bardziej przypo-
mina minimalistyczne rzeźby ustawione w przestrzeni 
miejskiej niż gwarny targ. Kiedy wielofunkcyjny kom-
pleks na sąsiedniej działce zostanie oddany do użyt-
ku, tymczasowe struktury mają zostać ponownie wyko-
rzystane w innych częściach Madrytu [5].

Podsumowanie – Architektura odzyskana
Przemijanie architektury od zawsze wiązało się 

ze zużyciem moralnym budynku, zaprzestaniem 
dotychczasowego użytkowania, zmianą uwarunko-
wań techniczno-technologicznych, rozmaitymi ka-

taklizmami czy warunkami ekonomicznymi. Jednak 
otaczająca nas przestrzeń architektoniczna kryje 
w sobie potencjał do różnorodnych zmian. Dzięki 
nieustannemu procesowi trwania, przemijania i od-
zyskiwania architektury możliwa jest ochrona dzie-
dzictwa historyczno-kulturowego, integracja starej 
i nowej formy architektonicznej oraz dopasowywa-
nie funkcji do społecznych oczekiwań. Odzyskanie 
architektury odnosi się zatem nie tylko do jej dal-
szego, fizycznego trwania, lecz także innych aspek-
tów, odbieranych na poziomie formalnym, społecz-
nym czy kulturowym. 
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Two paradigms of the functioning of architecture in time have been presented. The basis of the first one 
is the role of social memory. This model assumes an intentional permanence of an architectural work. The 
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Wstęp

Architektura jest dyscypliną o charakterze hybry-
dowym, rozpiętą między dziedzinami sztuki i techniki. 
Jej zakres obejmuje continuum skal od wnętrz miesz-
kalnych po planowanie przestrzenne [1]. Operuje na 
pograniczu dwóch uniwersów: uniwersum obiektów 
kulturowych (sztucznych, man-made) i uniwersum 
środowiska naturalnego (które nieuchronnie podle-
ga procesom denaturalizacji). Budowa i funkcjono-

wanie każdego obiektu jest związane z zagadnienia-
mi ekonomicznymi i społecznymi. Czynniki te stwa-
rzają zarazem ograniczenia brzegowe dla funkcjo-
nowania architektury. Architektura i jej obiekty mogą 
być analizowane w różnych perspektywach badaw-
czych i percepcyjnych. 

Architektura jako sztuka kształtowania przestrze-
ni jest więc dziedziną wielowątkową. Jednym z fun-
damentalnych problemów jest zagadnienie proce-
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su jej funkcjonowania w czasie czyli trwania. Propo-
nuję wyodrębnienie dwóch podstawowych wzorców 
owego procesu. Podstawą pierwszego jest pełnienie 
przez architekturę roli ram pamięci społecznej i ram 
dla projekcji pamięci w przyszłość. Zakłada ów wzo-
rzec intencjonalną wieczność dzieła architektonicz-
nego. Zasadą drugiego wzorca jest pełnienie przez 
architekturę roli nośnika innowacyjności. Jego zało-
żeniami są: elastyczność, mobilność i swoista logi-
ka reprodukcji. Proponuję wzorzec ów metaforycznie 
nazwać wehikułem innowacyjności. 

Architektura jako ramy pamięci społecznej
Zagadnienie pamięci i jej nośników, bądź miejsc 

pamięci (lieux de mémoire) stało się jednym z istot-
nych przedmiotów badań nauk humanistycznych. 
W skali światowej za inicjatora tych badań uważa 
się Maurice’a Halbwachsa i Pierre’a Norę. Uznanym 
autorytetem jest Paul Ricoeur – autor dzieła Pamięć, 
historia, zapomnienie. W nauce polskiej problemem 
nośników pamięci zajmują się Marian Golka i An-
drzej Szpociński. 

Architektura jest jednym z nośników pamięci spo-
łecznej. Marian Golka w swojej książce Pamięć spo-
łeczna i jej implanty wyróżnia dwa rodzaje mechani-
zmów podtrzymywania pamięci społecznej: Można 
oddzielić dwa mechanizmy podtrzymywania związ-
ków społeczeństwa z przeszłością: jeden ma cha-
rakter materialny, fizyczny i dotyczy po prostu trwania 
przedmiotów, drugi ma charakter psychiczny i wiąże 
się z ludzka zdolnością do pamiętania i przeżywania 
treści pamięci oraz jej bezpośredniego, osobistego 
przekazywania [2]. 

 Sądzę, że należałoby wyróżnić kilka typów pa-
mięci związanych z funkcjonowaniem architektury 
jako jej nośnika.

Pierwszym typem jest pamięć autoteliczna związa-
na bezpośrednio z architektonicznym dziełem sztuki. 
Architekt kreując utwór architektoniczny tworzył jed-

nocześnie nośnik intencjonalnej/potencjalnej pamięci 
o tymże utworze. Obiekty architektoniczne były swe-
go rodzaju projekcją pamięci w przyszłość. Jako no-
śnik pamięci obiekty architektury w założeniu miały 
być wieczne, trwałe. Ta pamięć jest odzwierciedle-
niem witruwiuszowskiej firmitas. 

Drugi typ pamięci można by zdefiniować ogól-
nie jako pamięć instrumentalną. Architektura jest tu 
nośnikiem określonych treści ideologicznych, po-
litycznych, bądź społecznych. Można tu wyróżnić 
całe spektrum stopni instrumentalizacji owej pamię-
ci, m.in. budowle – ikony, próby tworzenia styli naro-
dowych bądź swojskich często występujących dialo-
gicznie (Górny Śląsk w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, Poznań w XIX i na początku XX wieku, kre-
sy wschodnie), problem architektury zastanej w wy-
niku przesunięć granic, architekturę totalitarną jako 
postać skrajną. 

Trzeci typ pamięci związany z przestrzenią – pro-
ponuję za Andrzejem Szpocińskim – nazwać uhisto-
rycznieniem przestrzeni. Jak pisze Szpociński: (…) 
sens owej praktyki polega na ujawnianiu (i komuni-
kowaniu) czasowego wymiaru rzeczywistości poprzez 
odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni [3]. Ten 
typ pamięci odwołuje się w sposób nieomal emocjo-
nalny do nieokreślonego, rozmytego obrazu przeszło-
ści jako utraconej Arkadii. Nawiązują do niego m.in. 
prąd architektoniczny New Urbanism, fenomen ma-
łomiejskości, opisany przez Sławomira Gzella, feno-
men miejsc trzecich lub starych, dobrych miejsc Raya 
Oldenburga, zasada retrowersji w procesach rewita-
lizacji zniszczonych miast. 

Architektura jako wehikuł innowacyjności
Paradygmat pamięci i trwałości wywołuje jednak 

proces względnej petryfikacji architektury w stosun-
ku do innych dziedzin ludzkiej działalności. Sztuka 
kształtowania przestrzeni alienuje się z logiki mobil-
nego rozwoju społecznego oraz logiki innowacyjności   
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narzuconej przez rosnący postęp techniczny, reguły 
gospodarki rynkowej oraz globalizację. Można wysu-
nąć hipotezę, że przestrzenią tożsamości i ekspresji 
współczesnych ludzi i społeczeństw staje się prze-
strzeń przedmiotów i sieci wirtualnych, wypierając 
zeń przestrzeń architektury. 

Za podstawowy spośród wymienionych dysonan-
sów można uznać niekompatybilność pomiędzy sta-
tyczną architekturą i funkcjonowaniem mobilnego 
społeczeństwa. Współczesną przestrzeń społeczną 
cechuje mobilność, permanentna zmienność, dą-
żenie jednostek do indywidualizmu (jednocześnie 
do dobrowolnego odosobnienia), narastający plu-
ralizm styli i scenariuszy życiowych, przewaga wię-
zi słabych (Marc Granovetter) nad mocnymi, prze-
waga wspólnot typu Gesellschaft nad wspólnotami 
typu Gemeinschaft, otwartość, sieciowość. Antho-
ny Giddens dynamiczną odmianę tożsamości indy-
widualnej definiuje jako trajektorię tożsamości. Ri-
chard Florida preferuje kreatywność jako główną ce-
chę współczesnego społeczeństwa. Są to cechy nie-
kompatybilne w stosunku do spetryfikowanej, sta-
tycznej architektury. 

Owa niekompatybilność pomiędzy sztuką kształ-
towania przestrzeni i mobilnością w innych dziedzi-
nach ma również aspekt ekonomiczny. Obejmująca 
olbrzymie fragmenty przestrzeni zabudowa miesz-
kaniowa, której parametry się zdezaktualizowały, nie 
może być ani wymieniona, ani w decydujący sposób 
dopasowana do zmieniających się wymagań. Sytu-
ację taką w języku ekonomii określa się jako zużycie 
moralne. Władysław Kopaliński tak definiuje zużycie 
moralne w swoim Słowniku wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych: Moralne zużycie powstałe z powo-
du zmniejszenia się wartości maszyn, narzędzi, urzą-
dzeń itd. w wyniku postępu przemysłowo-technicz- 
nego, który sprawia, że niezależnie od stopnia ich  
zużycia urządzenia stają się przestarzałe, produkują 
drożej albo gorzej niż inne, doskonalsze, nowocze-

śniejsze [4]. Zużyta moralnie zabudowa często po-
zostaje w obrębie miasta uzyskując status przestrze-
ni zdegradowanej. Rewitalizacja wiąże się zazwyczaj 
z wymianą części substancji – dokonywaną poprzez 
wyburzenia, bądź nawet wysadzenia. 

Logika trwałości/długowieczności charakterystycz-
na dla architektury dawno przestała funkcjonować 
w przypadku przedmiotów. Współczesne samocho-
dy, telefony komórkowe, komputery i inne przedmioty 
wysoko zaawansowane technicznie w przeciwień-
stwie do dzieł architektury ulegają stałej ewolu-
cji technicznej i w większym stopniu umożliwiają  
ekspresję indywidualizmu jednostek. Współcze-
sne przedmioty przestały być traktowane zgodnie 
z metaforą patyny (określenie Mc Crackena). Kon-
cepcja ta opisuje znaczenie rzeczy – przedmiotów  
w tworzeniu transpokoleniowej tradycji rodowej. 
Patyna, znak zużycia, długowieczności, trwało-
ści przedmiotów świadczyła o ich szlachetności, 
a jednocześnie potwierdzała wysoką pozycję 
społeczną właściciela. Współczesne przedmioty  
są pozbawione patyny (z wyjątkiem antyków 
gromadzonych w celu wykazania prawdziwej bądź 
dorabianej genealogii). 

Przedmioty pozbawione patyny stają się czynni-
kiem wyzwalającym i potęgującym społeczną mobil-
ność. Arjun Appadurai używa sformułowania: właśnie 
rzeczy w ruchu oświetlają ludzki i społeczny kontekst, 
w którym są osadzone [5]. Wątek mobilności przed-
miotów rozwija dalej John Urry w swojej Socjologii 
mobilności: Na rosnące w niekontrolowany sposób 
mobilności składają się liczne krzyżujące się procesy. 
Przede wszystkim i w sposób oczywisty przedmioty  
podróżują często razem z poruszającymi się ludźmi. 
Oznacza to, że w pewnym sensie kultury podróżują 
i nie są po prostu nieruchomymi zbiorami przedmio-
tów, zakorzenionymi w pewnym miejscu. W rzeczywi-
stości przedmioty poruszają się po zróżnicowanych 
i złożonych marszrutach. Osiadanie przedmiotów nie 
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jest trwałe czy dane – wydają się one tyleż podróżo-
wać, co zadomawiać [6]. Koncepcję rzeczy jako eks-
tensji jednostek zaproponował Russel Belk. Jak pisze 
Janusz Barański w swojej książce Świat rzeczy. Zarys 
antropologiczny: Russel Belk mówi w tym przypad-
ku o rzeczach jako ekstensjach jednostek, rzeczach, 
które wykraczają poza możliwości naszego fizyczne-
go oddziaływania i wpływu, a jednak za ich pośred-
nictwem możemy mieć rzeczywistą władzę nad oto-
czeniem czy innymi ludźmi. Może to być samochód, 
dzięki któremu mamy władzę nad przestrzenią lub 
broń, która pozwala podporządkować sobie innego 
człowieka lub relikwia religijna, która będzie oznaczać 
dla wiernego życie wieczne [7].

Dziedziną, która wypiera architekturę z roli prze-
strzeni tożsamości są sieci wirtualne. Współczesne 
duże struktury przestrzenne, zwłaszcza metropo-
lie oferują olbrzymią możliwość wyboru kontaktów 
z ludźmi, stylów życia i scenariuszy życiowych. Jed-
nak potencjał tych możliwości w zakresie nawiązywa-
nia kontaktów i kreacji więzi społecznych pozostaje 
niewykorzystany. Brak jest mechanizmu dostępu in-
formacyjnego i mechanizmu wyboru (selekcji) kon-
taktów – swoistego interfejsu. Taki interfejs zapewnia-
ją natomiast współczesne sieci wirtualne – Internet, 
a konkretnie funkcjonujące w nim portale społeczno-
ściowe. Drugą przewagą sieci wirtualnych nad prze-
strzenią fizyczną jest właściwie niegraniczona moż-
liwość wyboru kontaktów na zasadzie zbliżonej do 
negocjacji rynkowych. Na tę właściwość sieci wirtu-
alnych zwraca uwagę Eva Illouz [8].

Warunkiem szerszego włączenia się sztuki kształ-
towania przestrzeni w nurt innowacyjności jest jej 
transformacja. Pierwszym kierunkiem owej metamor-
fozy powinien być wzorowany na logice odpatyno-
wienia przedmiotów proces uwolnienia architektury 
od firmitas – owej witruwiuszowskiej trwałości i nada-
nia jej charakteru elastycznego i mobilnego. Hipote-
tyczna tkanka miast mogłaby się składać z elemen-

tów trzech rodzajów: po pierwsze elementów stałych 
(swego rodzaju ostoje kulturowe lub nośniki pamię-
ci), po drugie elementów elastycznych, wymiennych 
umiejscawianych w swego rodzaju stałym szkielecie 
oraz po trzecie elementy w całości wymienne – pod-
legające recyklingowi. Drugim kierunkiem jest poszu-
kiwanie formy integracji architektury z sieciami wirtu-
alnymi. Klasycznymi próbami takich poszukiwań są: 
funkcjonujące w latach 90-tych w Amsterdamie tzw. 
Miasto cyfrowe DDS, rodzaj internetowej sieci obywa-
telskiej ściśle sprzężonej z miastem, opisane przez 
Manuela Castellsa w jego Galaktyce internetu [9] oraz 
fenomen Times Square w Nowym Jorku – przestrzeni 
publicznej z tablicami świetlnymi – będący przedmio-
tem kultowego eseju Marshalla Bermana pt. Płomie-
nie domowego ogniska. Znaki na Times Square [10].

 
Podsumowanie

Architektura, jak już wspomniano, jest dyscypliną 
operującą na pograniczu uniwersum obiektów sztucz-
nych, kulturowych i uniwersum środowiska naturalne-
go. Jak pisze Zbigniew Zuziak w O tożsamości urba-
nistyki: Materia miasta podlega prawom przyrody, ale 
jest również tworem kultury. Jest swoistą hybrydą ży-
wego organizmu i struktury inżynierskiej i budowanej 
w myśl reguł społeczno-ekonomicznych, kulturowych, 
technologicznych, przyrodniczych, politycznych, praw-
nych i menadżerskich [11, s. 51]. Obydwa przeanali-
zowane wzorce trwania architektury w odmienny spo-
sób nawiązują do trwania przyrody. 

Pierwszy omawiany wzorzec traktuje architekturę 
jak mityczną materię nieożywioną, trwającą wiecz-
nie. Natomiast architektura mobilna operująca wy-
miennymi elementami, pozornie będąca kwintesencją 
sztuczności funkcjonowałaby paradoksalnie w spo-
sób zbliżony do przyrody ożywionej. Zasada wymiany  
elementów odpowiadałaby, aczkolwiek w odległym 
sensie, zasadzie reprodukcji i ewolucji. Z drugiej stro-
ny, przy zastosowaniu odpowiednich materiałów mo-
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głaby zostać urzeczywistniona zasada powszechne-
go recyklingu. 

Kwestią dyskusji jest prawomocność porównywa-
nia nawet z zastrzeżeniami logiki wymienności ele-
mentów architektury (połączonej z zasadą recyklingu) 

z logiką reprodukcji i ewolucji w przyrodzie. Z drugiej 
strony takie kształtowanie funkcjonowania architek-
tury jest bliższe świata natury niż tworzenie powierz-
chownych kompozycyjnych imitacji przyrody w archi-
tekturze organicznej. 

PRZYPISY
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CIĄGŁOŚĆ – TRWANIE W ARCHITEKTURZE

CONTINUITY  IN  ARCHITECTURE

Autor na podstawie własnego dorobku projektowego zajmuje się problematyką drugiego życia budynków 
poprzez ich restaurowanie. Problematyka ogranicza się do obiektów, które powstają współcześnie na tere-
nach poprzemysłowych. Omówieniu poddaje się kilka obiektów komercyjnych, które powstały na terenach 
dawniej użytkowanych przez przemysł. Wg autora włączenie zabudowy historycznej w kompleks zabudowy 
współczesnej daje im nowe istnienie i zapewnia przejście z przeszłości w teraźniejszość.

Słowa kluczowe: architektura, architektura użyteczności publicznej,  
rewitalizacja zespołów postindustrialnych.

The author upon his individual design achievements is engaged in "the second life" of buildings through 
their restoration. This mainly refers to buildings being recently built on industrial brownfields. Several com-
mercial buildings built on such areas are subject of the discussion. According to the author, the inclusion 
of a historical development into a modern built complex gives a new existence to it and provides transition 
from the past to the present-days.

Keywords: architecture, public utility architecture, postindustrial complex revitalization

Najczęściej jest tak, że każda epoka wykształca 
swój język przestrzenny i zapotrzebowanie na rozwią-
zania funkcjonalne. Kształt architektury przeważnie jest 
próbą zaprzeczenia tego co do tej pory stworzono. 
Pojawiają się nowe możliwości techniczne i technolo-
giczne, które wprowadza się do zasobów możliwości 
tworzenia. Zmienia się też sposób wyrazu przestrzen-
nego i plastycznego. Podobnie dzieje się z funkcją 
obiektów. Najczęściej jest to rozwój w ramach funkcji 
już istniejących. Ale w ramach postępu i rozwoju po-
jawiają się też nowe funkcje do tej pory nie reprezen-

towane. Bywa też, że już istniejące treści przekształ-
cają się w nowocześniejsze o tym samym profilu, 
ale też o zgoła innym sposobie użytkowania. W tym 
ostatnim wypadku mamy do czynienia z ciągłością 
w trwaniu obiektu architektonicznego przy całkowicie  
zmienionej – współczesnej funkcji. 

I takiemu procesowi autor pragnie poświęcić kil-
ka zdań refleksji.

Przykładów na takie działanie jest mnóstwo. Ana-
lizie poddane będzie kilka obiektów wybranych z do-
robku twórczego autora. 
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Obiekt komercyjny – Galeria Kazimierz na miej-
scu byłej rzeźni i zakładów mięsnych w Krakowie. 

Zespół Rzeźni Miejskiej w Krakowie powstał 
w 1878 r. według projektu Macieja Moraczewskie-
go. Jak na ówczesne czasy był to obiekt niezwykle 
nowoczesny, zlokalizowany poza granicami admi-
nistracyjnymi Miasta Krakowa. Zakład ten powstał 
na peryferiach dzięki decyzjom Prezydenta Miasta 
Józefa Dietla, który będąc lekarzem, zdawał sobie 
sprawę, że wyprowadzenie uboju zwierząt poza 
granice miasta i koncentrując go w jednym miej-
scu (będącym własnością krakowskiej gminy), mógł 
mieć wpływ na sytuację epidemiologiczną w mie-
ście. Od tego czasu ubój zwierząt mógł być pro-
wadzony tylko w Rzeźni Miejskiej pod kontrolą we-
terynaryjną i sanitarną. Z czasem zespół rozbudo-
wywano, aż do kilkudziesięciu budynków. W latach 
30-tych dwudziestego wieku był to dobrze prospe-
rujący zakład przemysłowy, który wraz z zagrodami 
gromadzenia zwierząt zajmował bardzo rozległy te-
ren. Zabudowania były charakterystyczne dla obiek-
tów tego typu. Hale z czerwonej cegły, połączone 
w ciągi technologiczne, a każdy z nich identyfiko-
wany poprzez płaskorzeźbę przedstawiającą zwie-
rzę, które dotyczył wypalony z ceramiki i umiesz-
czony w szczycie hali.

Minęły lata i teren podmiejski stał się w centrum 
miasta. Niedoinwestowanie przez okres powojennej 
gospodarki socjalistycznej zdegradował całkowicie 
to miejsce. Rzeźnia w tym miejscu stała się uciąż-
liwa dla okolicznych mieszkańców. Problemem stał 
się też poziom wyposażenia technicznego i technolo-
gicznego Zakładów. Stało się tak, że dalsza produk-
cja stawała się całkowicie nieuzasadniona z punktu 
widzenia technicznego i handlowego. Dużo lepszym 
rozwiązaniem było przeniesienie Zakładów Mięsnych 
w inne miejsce i stworzenie obiektu na wskroś no-
woczesnego. W tej sytuacji Rzeźnia Miejska stała się 
przedmiotem przetargu w celu jej sprzedaży.

Obiekt jako zespół Rzeźni Miejskiej został wpisa-
ny do Rejestru Zabytków w 1993 roku.

Tak więc, aby można było działkę w pełni wy-
korzystać, zdecydowano o zmianie zapisu wpisu. 
Pozostawiono tylko obiekty wartościowe z punktu  
widzenia architektonicznego i historycznego. Pozo-
stałe budynki można było rozebrać.

Rozpoczęło się projektowanie i realizacja bu-
dynku galerii handlowej, której nadano nazwę Ga-
lerii Kazimierz. Podstawowym problemem stało się 
takie zaprojektowanie centrum, aby spełnić główne 
założenia Inwestora co do jego wielkości, sposobu 
działania i wytycznych inwestycyjnych z konieczno-
ścią zachowania tych elementów zabudowy Rzeźni 
Miejskiej, które zostały wytypowane do pozostawie-
nia przez władze konserwatorskie. Musiał powstać 
obiekt, który pozostawiłby ducha starej zabudo-
wy współistniejący ze współczesną formą i funkcją.

Pozostawiono obiekty historyczne zlokalizowane 
przy wejściu do Rzeźni. Dziś tworzą też obszar jed-
nego z wejść pomiędzy ulicami Daszyńskiego i Pod-
górską. Wątki innego budynku znaleźć można we-
wnątrz, wkomponowane w wewnętrzną fasadę mal-
la. Taki sposób działania daje nowe życie w starej 
tkance miejskiej, daje szansę na przywrócenie wagi 
tego miejsca.

Rybnik – kwartał w narożniku rynku. Zdegrado-
wana zabudowa browaru. Lokalizacja tego zakładu 
produkcyjnego, jego stan techniczny i w końcu es-
tetyka zabudowy nie idą w parze z wagą tak ekspo-
nowanego miejsca. 

Znowu browar zdecydowano przenieść poza mia-
sto, działka może być wolna. Przetarg i pozyskanie 
terenu pod budowę centrum handlowego. Tym razem 
konserwator do rejestru zabytków wpisał tylko jeden 
obiekt browaru – słodownię, najbardziej oddający kli-
mat zabudowy industrialnej tego rejonu. 

Powstała galeria handlowa Focus Park Rybnik. 
Składa się z dwóch części – pozostawionej (odno-



225

wionej i przystosowanej do nowej funkcji) słodowni 
i zasadniczej bryły obiektu. Obie części funkcjonal-
nie łączy mall w postaci brukowanej ulicy na parte-
rze, most na piętrze, a całość na poziomie dachu łą-
czy świetlik.

Tak jak w poprzednim wypadku eksponowane 
miejsce dostało nową jakość zarówno przestrzenną, 
jak i funkcjonalną. Stara forma jest świadectwem hi-
storii jednak w nowej aranżacji i otoczeniu, dalej żyje.

Ten sam Inwestor pozyskał teren z zabudowania-
mi dawnych zakładów włókienniczych w Zielonej Gó-
rze. Działka eksponowana nie tak spektakularnie, ale 
w niewielkiej odległości od centrum miasta przy jed-
nej z głównych ulic. Tym razem konserwator zalecił 
pozostawienie fragmentu hali produkcyjnej. I znów 
hala stała się elementem stałym przy organizacji tej 
galerii. Oczywiście musiała zostać poddana przerób-
ce i dostosowaniu do współczesnych wymogów. I tym 
razem w efekcie powstał obiekt bazujący na istnieją-
cym budynku, dając mu nową, współczesną funkcję.

Podobnych przykładów można by mnożyć, a dla 
przypomnienia jeszcze inne obiekty powstające na 
terenach postindustrialnych, a dające możliwość wy-
kreowania nowego na bazie starej zabudowy.

Centrum handlowe Zakopianka na terenie Zakła-
dów SOLVAY w Krakowie. Obiekt pomiędzy hipermar-
ketem i marketem budowlanym jest historyczną halą 
przemysłową będącą w kompleksie dawnych zakła-
dów. Hala ta była kanwą rozwiązań projektowych.

Zakład przemysłowy Bonarka w Krakowie dał na-
zwę centrum handlowemu. Tu reliktem pierwotnej za-
budowy jest komin fabryczny. Miejsce dostało całko-
wicie nową jakość przestrzenną i funkcjonalną.

Galeria Krakowska też reprezentuje ten typ rewi-
talizacji terenów poprzemysłowych z zachowaniem 
najważniejszych istniejących tam obiektów. Mimo że 
bryła galerii to tylko nowe zagospodarowanie tej czę-
ści miasta (wystarczy przypomnieć sobie z jak zde-
gradowanym otoczeniem mieliśmy do czynienia), to 
stanowi ona kompozycję z dwoma historycznymi bu-
dynkami – dworcem kolejowym i Pałacem Wołodkowi-
czów (zbudowanym w roku1884 na podstawie projek-
tu Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego 
w stylu eklektycznym) w użytkowanym przez Pocztę 
Polską. Zespół tych budynków oraz hotelu stanowi 
urbanistyczne zamknięcie placu imienia Jana Nowa-
ka Jeziorańskiego. Z chwilą ukończenia hali dworco-
wej pod peronami, swą funkcję straci dawny budy-
nek dworca krakowskiego. Mimo że nie jest to jesz-
cze określone, tak eksponowana lokalizacja zmusi 
do znalezienia równie interesującej funkcji. Ten bu-
dynek na pewno będzie żył swoim nowym życiem.

To tylko nieliczne przykłady dla potwierdzenia tezy, 
że czas w architekturze, jego przemijanie jest rzeczą 
względną. Niekoniecznie budynek musi pójść w prze-
szłość kiedy straci swoją przydatność funkcjonalną czy 
estetyczna. Często dostaje nowe życie, a co za tym 
idzie ze swej przeszłości przenosi się do teraźniejszości. 
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DŁUGOWIECZNOŚĆ TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW  
ARCHITEKTURY PIERWSZEJ POMOCY 

THE  LONGEVITY  OF  TEMPORARY  SHELTERS   
OF  EMERGENCY  ARCHITECTURE

Niniejszy artykuł omawia problemy w kształtowaniu architektury tymczasowych obiektów pierwszej pomo-
cy na przykładzie projektów Shigeru Bana. Przedstawiona zostaje kwestia długowieczności w kontekście 
obiektów zaprogramowanych jako przemijalne. Trwałość bowiem może być również niepożądanym skut-
kiem ubocznym zbyt funkcjonalnie i komfortowo zaprojektowanego obiektu tymczasowego, którego nie 
chcą opuścić jego użytkownicy.

Słowa kluczowe: tymczasowe schronienia, architektura po katastrofie, architektura pierwszej pomocy,  
architektura pomocy humanitarnej, Shigeru Ban, VAN

This article describes the problems present at the creation of temporary architectural objects designed for 
help by the example of projects by Shigeru Ban. A question of longevity is presented here in the context of 
objects intended to be short-lived. Durability may be thus an unwelcome side effect of a too functionally and 
comfortably designed temporary objects, whose inhabitants do not intend to leave.

Keywords: temporary shelters, postdisaster architecture, emergancy architecture, 
humanitarian aid architecture, Shigeru Ban, VAN

W architektonicznych debatach zazwyczaj jest 
pomijana, bo rzadko wzbudza kontrowersje, nie 
jest spektakularna, bywa nieestetyczna, zawsze jest 
prosta, niewielka i tania, z góry naznaczona datą 
ważności, powinna być tymczasowa... Właśnie tak 
zwykło się rozumieć architekturę obiektów pierw-
szej pomocy czyli budowli powstających na potrze-
by uchodźców (ludności poszkodowanej w wyniku 

katastrof i klęsk żywiołowych oraz konfliktów na tle 
politycznym). 

Kwestią dyskusyjną może zdawać się architekto-
niczność tych lekkich konstrukcji, gdyż zwykle są one 
namiotami (niewątpliwie to one są najczęściej stoso-
wane), barakami lub zlepkiem pozornie nie-budowla-
nych materiałów. Zaskakujace jest właśnie to, że te 
budowle, wbrew swemu przeznaczeniu, wbrew wy-
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trzymałości materiałów oraz konstrukcji trwają czę-
sto dłużej niż drogie i solidne budynki. Warto jednak 
wziąć pod uwagę to, że pod wieloma względami bu-
dowle te są wyjątkowe i innowacyjne. Wartość wielu 
z tych projektów, choć nie wszystkich, które są reali-
zowane, jest niedostrzegalna bez głębszej analizy sto-
jacych za nimi idei. Żeby tylko wspomnieć, to oprócz 
typowego namiotu istnieje wiele innych rodzajów 
obiektów tymczasowych, jak choćby domy typu core 
house oraz domy zbudowane z gruzu, z palet, dmu-
chane płócienne, z worków z ziemią lub ceramiczne.

Dla krótkiego przedstawienia problematyki związa-
nej z tymczasowymi projektami humanitarnymi przy-
wołane zostaną architektoniczne przykłady działal-
ności Shigeru Bana i Voluntary Architects Network 
[1]. Ban zaczął działać humanitarnie przy okazji lu-
dobójstwa w Rwandzie i wielkiego trzęsienia ziemi 
Hanshin w Kobe. Jest autorem listy standardów ar-
chitektonicznych dla obiektów tymczasowych. Jego 
znakiem rozpoznawczym są konstrukcje zbudowa-
ne z papierowych tub i plastiku. Wybór takich mate-
riałów, wynika z prostego faktu, że są one łatwe do 
pozyskania, przez co niedrogie (w każdym kraju są 
fabryki papieru). 

Typowa strategia udzielania pomocy poprzez 
zapewnienie dachu nad głową ludziom w kryzyso-
wych sytuacjach obejmuje cztery etapy postępowa-
nia. Pierwszy to umieszczenie poszkodowanych, jak 
najszybciej, w najbliższych i jak najbardziej ku temu 
odpowiednich obiektach użyteczności publicznej, na 
przykład szkołach. Jest to pierwsze miejsce schro-
nienia, gdzie nocuje się najwyżej kilka dni. W dru-
gim etapie ludzie przenoszą się do domów krewnych 
i znajomych, bądź zostają zakwaterowani w nocle-
gowniach lub hotelach. Jest to rozwiząnie na okres 
kilku miesięcy. W międzyczasie organizowane są 
obiekty tymczasowe. W trzecim etapie poszkodowa-

ni zostają do nich przeniesieni i mogą je zajmować 
przez rok do dwóch lat. W tym czasie budowane są 
obiekty na stałe. Czwarty etap to powrót do sytuacji 
sprzed katastrofy, gdzie rodziny mają własne lokum. 
Oczywiście jest to strategia bardzo optymistyczna, 
od której są w praktyce liczne odstępstwa. Istnieją 
na przykład tzw. domy przejściowe, które niejako są 
przeciwieństwem dla domów tymczasowych. „Schro-
nienie pierwszej pomocy jest tymczasowe i z zało-
żenia ma chronić, na tyle by można było przeżyć. 
Przejściowe domy wprowadzone zostają na dłuższy 
czas i zapewniają przestrzeń, w której mogą być re-
alizowane codzienne zajęcia domowe, a nie tylko tą 
która, służy przetrwaniu jej mieszkańców” [2]. Domy 
przejściowe opierają się zwykle na zasadzie używa-
nia do ich budowy tylko tych materiałów, które mogą 
być później ponownie wykorzystane przy stawianiu 
już stałego domu. Są zatem formą pośrednią mię-
dzy domami tymczasowymi a stałymi. 

Projekty obiektów tymczasowych należą do grupy 
tych najtrudniejszych, choć powielane są najliczniej 
i służą ogromnej liczbie osób. Jedna z głównych or-
ganizacji zajmujących się dostarczaniem tymczaso-
wych schronień, UNHCR odrzuca większość przed-
stawianych jej przez architektów rozwiązań, choć na-
pływają one do niej w dużych ilościach. Wynika to 
z wysokich wymagań stawianych tego typu obiek-
tom. Sztuką jest sprostać im wszystkim. Dowodem 
na to niech będzie fakt, że obecnie stosowany przez 
UNHCR namiot był analizowany wcześniej przez 20 
lat. Podobnie także zachowują się inne organizacje 
działające w branży humanitarnej. Niewielka ilość 
projektów omawianych budynków, które przecho-
dzą przez gęste sito wymagań zostaje wyróżniona, 
wsparta grantem na dalsze badania i w końcu reali-
zowana na masową skalę. 

Początkowo w Rwandzie uchodźcy dostawali 
standardowy namiot czyli plastikowe prześcieradło 
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4x6m i aluminiowy stelaż, z którego miało powstać 
ich schronienie. Uchodźcy szybko wysprzedali alu-
miniowe części ze względu na ich wartość w tym re-
jonie i zastąpili je drewnem z okolicznych lasów. Po-
nieważ projekt nie spełniał swojej roli i przyczynił się 
do karczowania lasów, UNHCR zaczęło szukać in-
nych rozwiązań. Ban skonstruował pierwszy proto-
typ namiotu z papierowych tub, który mógł zostać 
całkowicie zbudowany za pomocą rąk niewykwali-
fikowanych robotników. Opracowany przez Shige-
ru namiot składał się już z 3 płacht folii, a konstruk-
cja z papierowych tub łączona była za pomocą pla-
stikowych złączników. Zmultiplikowany moduł mógł 
tworzyć większą przestrzeń, na przykład na potrze-
by szpitala polowego. Ta konstrukcja została przyję-
ta i jest stosowana przez UNHCR. 

Wymagania stawiane budynkom tymczasowym to 
maksymalnie niski koszt i maksymalna funkcjonal-
ność oraz specyficznie rozumiany komfort i trwałość. 
Kryterium niskich kosztów dotyczy, nie tylko kosztów 
materiałów budowlanych, ale przede wszystkim ich 
dostępności, gdyż cena transportu często przewyż-
sza ich wartość. Preferowane są zatem materiały do-
stępne i produkowane lokalnie, co biorąc pod uwagę 
fakt, że uchodźcy znajdują się w rożnych strefach kli-
matycznych oraz ekonomicznych, wymusza elastycz-
ność projektu na tyle, by mógł być on adaptowany 
do rożnych warunków. Gdy projekt wymaga jednak 
transportu, należy zaproponować rozwiązanie zakła-
dające, że ładunek będzie lekki i elementy tak skła-
dane, żeby do jednego kontenera zmieściło się ich 
jak najwięcej, bo to też wpływa na koszt. Dodatko-
wo pod uwagę brany jest czas, zarówno transportu, 
jak i samego złożenia obiektu oraz konieczności za-
trudnienia robotników. Koszt zależy także od stop-
nia ich kwalifikacji.

Funkcjonalność zaś polega tu na adekwatności 
rozwiązania względem potrzeb użytkowników oraz 

oczekiwań organizacji humanitarnych fundujących 
schronienie i tych zarządzających terenami, na któ-
rych realizowane będą obiekty. Oczekiwania dotyczą 
głównie zapewnienia bezpiecznej przestrzeni do spa-
nia, czasem również przestrzeni na potrzeby sanitar-
ne. Bezpieczna przestrzeń oznacza taką, która daje 
schronienie przed wiatrem, deszczem, niską i wyso-
ką temperaturą oraz seksualnym wykorzystywaniem 
(ma na to wpływ wydzielanie przestrzeni w ramach 
jednego obiektu). Wynika z tego konieczność stwo-
rzenia obiektów z materiałów mających odpowiednie  
współczynniki izolacyjności, odporności i wytrzyma-
łości. Ponadto funkcjonalność tyczy się aspektów 
kulturowych i projekt musi być elastyczny również 
względem tych potrzeb. Sprowadza się to najczęściej 
do innego modelu rodziny w rożnych kulturach, co 
ma architektoniczne przełożenie na wielkość obiek-
tu i jego wewnętrzne ukształtowanie. 

Shigeru Ban podchodzi jeszcze surowiej do ar-
chitektury pierwszej pomocy, uważa bowiem, że na-
wet przy tych ograniczeniach nie można rezygnować 
z piękna w imię funkcjonalności. 

 Z perspektywy użytkowania znaczące staje się po-
jęcie komfortu. W kontekście obozów dla uchodźców, 
podnosząc komfort tymczasowych obiektów zwięk-
sza się prawdopodobieństwo, że ich użytkownicy nie 
będą chcieli ich szybko opuszczać i będą próbowali 
osiedlić się na stałe w obozie. Z kolei domy z Kobe, 
które zostały przeniesione do obozu w Turcji, nie zo-
stały tam użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 
ponieważ swoim standardem wykraczały po za ist-
niejące już w obozie schronienia i nie chciano two-
rzyć dysproporcji między uchodźcami. Toteż zostały 
one wykorzystane na obiekty wojskowe i rządowe. 
Ban zaprojektował również domy w Kirindzie na Sri 
Lance dla ofiar tsunami. Domy powstały na miejscu 
zburzonych przez kataklizm, obok istniejącej zabu-
dowy. Zaproponowane budynki były według miesz-
kańców lepsze (bardziej funkcjonalne) niż istniejące, 
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tak, że byli nawet skłonni zburzyć stojące domy, aby 
w ich miejsce stawiać nowe.

Ostatecznie wśród wymogów najbardziej liczy się, 
aby projektowane obiekty były prawdziwie tymczaso-
we, czyli nie odznaczały się trwałością większą niż 
kilka lat. Napotykamy jednak przy tym temacie na 
pewien paradoks, ale tylko pozorny. Z jednej stro-
ny istnieją rozwalające się namioty, gdzie uchodźcy 
żyją latami w strasznych warunkach, co wskazuje na 
potrzebę stworzenia dla nich czegoś bardziej solid-
nego, aby poprawić ich sytuację życiową. Z drugiej 
strony same organizacje pomocy humanitarnej i NGO 
odrzucają projekty budowli, które mogą istnieć dłu-
żej niż dwa lata. Konieczność tymczasowości tych 
obiektów wydaje się być uzasadniona, ze względu 
na strategię działania mobilizującą poszkodowanych 
do współdziałania przy budowie nowych stałych do-
mów dla siebie. Wynika to także z interesu kraju, bę-
dącego gospodarzem, który nie chce, by uchodźcy 
pozostawali dłużej na ich terenie.

Oczekiwana długość życia budynku jest też nie-
porównywalna do trwałości materiału. Słynny kościół 
w Kobe, zbudowany z papierowych tub, mimo że po-
wstał, jako tymczasowy kościół musiał spełniać wy-

mogi standardowego budynku określane na pobyt 
stały użytkowników. Stał potem na jednym miejscu 
ponad 10 lat, po czym został przeniesiony do Taiwa-
nu jako dar dla społeczności poszkodowanej trzęsie-
niem ziemi, przez co zyskał drugie życie. „Betonowy 
budynek może zostać zniszczony podczas trzęsie-
nia ziemi, podczas, gdy papierowy może stać dalej. 
Określenie budynku jako tymczasowy lub trwały nie 
jest zależne od materiałów, z których jest wykona-
ny, ale od tego czy zostanie przez ludzi pokochany. 
Często przecież trwałe budynki stawiane dla zysku 
są coraz to zmieniane i własność przechodzi z rąk 
do rąk” [3]. Stworzony przez Bana model papiero-
wych tymczasowych domów tzw. domy dla Kobe zo-
stał później zaimplementowany w Indiach i również 
na potrzeby uchodźców, jednak tam pełni funkcję na 
stałe. Zatem, rzeczywistość pokazuje, że zaciera się 
granica miedzy tym, co okazuje się trwać, a tym co 
znika po pewnym czasie. 

Wydaje się jednak, że gdy tymczasowym budow-
lom wygaśnie data ważności i umrą śmiercią natu-
ralną lub nawet, gdy pewne projekty nigdy nie zosta-
ną zrealizowane, to ich idee i tak na trwałe pozostają 
w historii architektury dzięki swojej innowacyjności.

PRZYPISY

[1] Założona w 1996 roku przez Bana platforma informacyj-
na do wymiany doświadczeń i wiedzy między akademicki-
mi i zawodowymi grupami architektów mając na celu wy-
korzystanie architektonicznych środków w pracy na rzecz 
społeczeństwa. Członkami VAN są w większości naukow-
cy z japońskich uniwersytetów. 
[2] Własne tłumaczenie zamieszczonej w książce Design 
Like You Give a Damn: Architectural Responses to Humani-
tarian Crises wypowiedzi Elizabeth Babister, s. 99.
[3] M. Ballesteros, Verb Crisis, Actar, Barcelona – Nowy Jork 
2008, s. 120–121 (tłum. własne) tłumaczenie, .
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DURATION  AND  PASSING  –  COLOUR  IN  ARCHITECTURE
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Blaknięcie koloru elewacji budynku jest pierwszym objawem jego starzenia się. Dzięki nowym technologiom 
obecne farby są odporne na promienie uv oraz warunki atmosferyczne. Możemy pozwolić sobie na folgowa-
nie swoim preferencjom kolorystycznym i stosowanie kolorów ogólnie uznanych za modne. Kolorem może-
my zespolić, naprawić lub urozmaicić całe zastane zespoły architektonicznej zabudowy. 

Słowa kluczowe: patyna, modny kolor w architekturze, lifting

Fading facade of the building is the first sign of aging. Thanks to new technologies present inks are resistant 
to UV rays, and atmospheric conditions. We can afford to indulging a preference of color and the use of color 
generally considered fashionable. Using color, we can integrate, repair, or spice up all-existing architectural 
teams.

Keywords: patina, a trendy color in architecture, lifting

Kolor jest nieodłącznym składnikiem życia na zie-
mi. Jest bodźcem wizualnym, wynika dzięki istnieniu 
naturalnego światła sztucznego oraz przede wszystkim 
naturalnego, słonecznego. Jest składnikiem wszelkich 
dziedzin, w tym sztuki. Czasem wydaje się, iż jest to na-
macalna substancja w postaci strumieni materii, która 
kształtuje nasz nastrój, pobudza do działania lub spo-
walnia funkcje życiowe, gdy światło znika i w ciemno-
ściach nocy już śpimy. Kolor jest bardzo ważny. Moż-
na by rzec ma życiodajną funkcję. 

 Kolorystyka otaczającej nas materii architektonicz-
nej nie jest obojętna dla naszej percepcji otoczenia. 
Jak było wcześniej w architekturze? W dużym uprosz-
czeniu kolor architektury był zdeterminowany mate-

riałem: cegłą, kamieniem, drewnem. Jedynie bogaci 
właściciele budynków pozwalali sobie na malowanie  
ich fasad. Po rewolucji przemysłowej, gdy zaczęto 
masowo produkować farby, budynki nabrały kolorów. 
Secesja preferowała delikatne pastelowe barwy: róże, 
rozbielone żółcienie, blade niebieskie, rozbielone zie-
lenie. Modernizm nie odszedł od koloru, ale rozumiał 
go nieco inaczej. Według Małgorzaty Bąkowskiej Ko-
lor w architekturze – zgodnie z testamentem niektó-
rych modernistów oraz ideami tzw. stylu międzynaro-
dowego – uważany był przez długie lata za czynnik 
pośledni lub za domenę głównie architektów wnętrz 
i jako taki wykluczany był z pola „prawdziwego pro-
jektowania [1]. Czy tak było i jest naprawdę? 
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Michael Webb w „Colour in contemporary archi-
tecture” [2] pisze o postrzeganiu średniowiecznych 
katedr przez Le Corbusiera w książce jego autor-
stwa: „Kiedy Katedry były białe” (When the Cathe-
drals were white). Faktycznie jednak były one malow-
nicze, zwłaszcza tam, gdzie zachowały się witraże, 
rzucające feerie barw na ściany. Dalej Webb rozwa-
ża istnienie opinii posądzającej modernistów o kon-
tynuowanie tradycji postrzegania świata bez koloru.  
Być może była to także wina czarno białych fotogra-
fii w publikacjach, które ledwie sugerowały różnorod-
ną paletę barw na fasadach. Na przykład wg. Webba 
mityczny puryzm białej architektury przykleił się tak-
że do budynków Richarda Meirera. Po przeczytaniu 
takich opinii przeżywamy szok, gdy widzimy w ory-
ginale pełne koloru fasady osiedla w Berlinie z póź-
nych lat dwudziestych autorstwa m.in. Bruno Tauta. 
Przez analogię: zjawisko wpływu czarno białych publi-
kacji na postrzeganie świata u współczesnych obser-
wujemy, gdy oglądamy czarno białe archiwalne filmy 
i fotografie z czasów drugiej wojny światowej, a prze-
cież wtedy na ulicach wciąż panowała cała gama ko-
lorów. W kontekście akceptacji koloru wśród moder-
nistów Webb pisze także o wnętrzu zamieszkałego 
przez czołowych twórców Bauhausu, zrekonstruowa-
nego białego domu w Dessau, którego środek wy-
malowano na 23 różne tonalnie barwy.

 
Można byłoby przytaczać mnóstwo przykładów 

z przeszłości o kolorach stosowanych na użytek ar-
chitektury, bowiem od dawna zdawano sobie spra-
wę z optycznego działania koloru, ale także z nie-
odporności farby na działanie słońca. Wiedziano, iż 
naturalne kolory materiałów naturalnych jak kamień, 
ceramika, miedź starzeją się najładniej – patyna na-
daje materiałowi drugiego życia po wielu latach. Do-
brze wie o tym Frank Gehry stosując beton, szkło, 
stal nierdzewną. Beton przecież ma ten swój niepo-
wtarzalny „skalny” kolor, zwłaszcza współczesny be-

ton świetnej jakości, przypomina po latach wciąż ska-
łę. Szkło i stal nierdzewna także w sposób natural-
ny patynują się, nie zmieniając drastycznie odcienia. 

 
Przemijanie materiału w tym jego koloru mieli 

na uwadze budowniczowie architektury stanowiącej 
tzw. masę miasta. Kierowali się racjonalizmem natu-
ry, uwzględniając niszczące działanie promieni sło-
necznych. Twórcy architektury tradycyjnej w Hiszpa-
nii, Francji, Grecji i Italii itd. nadal używają tradycyj-
nych materiałów w naturalnych oraz jasnych kolorach 
dla całych grup zabudowy i tak tam, gdzie w skali 
roku jest dużo słońca nadal, domy maluje się na bia-
ło, a dachy mają naturalny ceramiczny kolor. Z kolei 
ciemny, ciężki kamień i grafitowe łupki skalne wtapiają 
zabudowę w zachmurzony często, wilgotny krajobraz 
Normandii i Bretanii. Tak jest na wybrzeżu oddziela-
jącym Bretanię od Anglii na przykład w San Malo. 
W innej, dużo cieplejszej części Bretanii, na brzegu 
Atlantyku w okolicach Le Pouliguen brzegi kanałów 
zabudowano białymi fasadami apartamentowców. 

W Polsce także rzadko, ale jednak „obowiązu-
je” ujednolicony koloryt całych pierzei elewacji, jak 
np. na Pomorzu, czy w Krakowie, gdzie wraca się 
do różnych odcieni żółcieni jak za czasów cesarza 
Franciszka. Na ekstrawagancję pełnego obłożenia 
czarnymi elewacjami swoich dzieł architektonicz-
nych pozwalają sobie jedynie znane pracownie tak 
jak studio prof. Kuryłowicza. Są to: zrealizowany dom 
towarowy Wolf Bracka oraz biurowiec naprzeciwko 
Muzeum Powstania Warszawskiego, który jest w fa-
zie projektu [3]. Idąc za modą, ostatnio realizowany 
jest kompletnie czarny biurowiec autorstwa Medusa 
Group z Bytomia. Internetowy opis realizacji stara 
się nadać jej pozytywnego oddźwięku: Jej grafito-
wa elewacja żyje. W pochmurne dni nie kryje swojej 
surowości, w słoneczne mieni się odcieniami. Wie-
czorami sama rozbłyska światłem (www,bryla.pl, ar-
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tykuł: Czarna perła od Medusa Group prawie goto-
wa). Faktycznie w nocy budynek z pewnością znika 
z pola widzenia, a kompozycja świateł w oknach gra 
tu niepoślednią rolę. Kierując się naukowymi teoria-
mi o kolorze i świetle budynki z matową grafitową, 
lub czarną elewacją powinny zniknąć z pola widze-
nia. Mianowicie czarny kolor nie odbija światła, a go 
pochłania, więc nie powinien być widoczny dla na-
szego oka. Poprzez kontrast z jasnym i kolorowym 
otoczeniem może „uspokoić” kakofonię barw oto-
czenia, jednak ...o zgrozo! wyobraźmy sobie, że 
powstałyby całe osiedla takich czarnych budowli! 
Pojawia się pytanie czy projektanci sprawdzali od-
działywanie czarnego koloru budynku na jego są-
siadów. Z drugiej strony kolor czarny jest od lat po 
prostu kolorem modnym wśród architektów [4]. Cie-
kawe jednak, jak czarne fasady przejdą próbę cza-
su. Przemijanie trendów w kolorystyce architektu-
ry opisała Małgorzata Bąkowska: Moda rozumiana 
jako czuły barometr „ducha czasów”, z charaktery-
stycznymi dla niej manifestami artystycznymi, wraż-
liwością na bieżące problemy, elementami humoru 
oraz dominacją wielkich kreatorów wywiera większy 
niż kiedykolwiek przedtem wpływ na zastosowanie 
koloru w architekturze i urbanistyce [5]. Powyższe 
przykłady są przypadkami kreacji bardziej odważ-
nych indywidualnych pracowni, natomiast w kontek-
ście globalnym od lat notuje się w architekturze na-
wrót do żywych, nawiązujących do natury kolorów. 
Dzięki najnowszym technologiom farby wytrzymują 
wieloletnie bombardowanie promieniami uv. Kolor 
wytrwa nie zblaknięty dziesięć, a może i więcej lat. 

 
Producenci rzeczy codziennego użytku tak wytwa-

rzają określone przedmioty, aby nie przetrwały jakie-
goś zdefiniowanego okresu [6]. Jak w każdej dziedzi-
nie, te same prawa handlu obowiązują obecnie także 
w architekturze. Żadne sentymenty nie powstrzymały 
wyburzeń w starej architektury w centrum Londynu. 

Wygrał biznes i nowoczesna bryła inteligentnych bu-
dynków przewidzianych dla potrzeb mieszkańców XXI 
wieku. Z kolei całe dzielnice miast w USA wymiera-
ją, a budynki naturalnie lub buldożerami obracają się 
w gruzy, aby na ich miejsce powstawały nowe projek-
ty. W USA, oprócz ścisłych centrów wielkich aglome-
racji nie ma europejskiej tradycji trwania architektury 
przedmieściowej. Nawet w ścisłym centrum, gdzie ist-
nieje mnóstwo przykładów mistrzowskiej architektu-
ry z XIX wieku co jakiś czas towarzystwa deweloper-
skie wyburzają wieżowce i budują nowe, wspierając 
się najnowszymi technologiami. W Europie współcze-
snej a zwłaszcza w jej wschodniej części ostrożniej 
podchodzi się do wyburzeń. Dotyczy to na przykład 
często wciąż trwałych i zamieszkałych, ale niecieka-
wych architektonicznie blokowisk. W wielu przypad-
kach lifting kolorem jest jedynym ratunkiem na tym-
czasowe urozmaicenie prostopadłościennej bryły. 
Dobrym przykładem są ostatnio stosowane liftingi 
w architekturze Rosji, żeby nie użyć określenia „po-
prawianie architektury”. Otóż, być może jest to pew-
nego rodzaju kicz, ale ideą programu telewizyjnego 
Dachniy Otvet w Rosji jest poprawa jakości budyn-
ku poprzez kosmetyczne zmiany bryły i kolorystyki. 
W sumie jest to chyba najtańszy sposób na zmianę 
wizualną zwłaszcza elewacji, a więc jakąś „odmia-
nę” w życiu mieszkańców budynku. Zwłaszcza, że 
kolorem można dokonać pozornej zmiany bryły: ja-
sna barwa zwiększa pozornie optycznie gabaryty for-
my a ciemna zmniejsza, ciepły kolor przybliża formę, 
a zimny oddala od obserwatora. 

Tak więc oprócz indywidualnych preferencji kolo-
rystycznych poszczególnych znanych projektantów, 
zgodnie z mechanizmem „mody”, w architekturze  
cyklicznie powraca co kilkanaście lat kolor w pełnej 
krasie na elewacjach oraz we wnętrzach. Najnowsze 
technologie pozwalają na użycie materiałów, które 
zmieniają barwę pod wpływem światła. Zapewnia to 
całkowite zaspokojenie skłonności do ADHD większo-
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ści odbiorców architektury w trakcie codziennej per-
cepcji, w ramach „mijania” się z budynkiem w drodze 
do pracy. W tym kontekście w budynku „Els colors” 
szkoły pielęgniarek w Barcelonie, zaprojektowanym 
przez RCR Aranda Pigem Vitalta Arquitectes, elewacje 
wykonane są z potężnych tafli szkła w różnych kolo-
rach zieleni, czerwieni, niebieskiego. Dodatkowo zmie-
niają swoją barwę po zapaleniu światła we wnętrzach. 
Taki sam mechanizm występuje w budynku Clapham 
Manor School w Londynie zaprojektowanym przez 
DRMM Architects. Dodatkowo zastosowanie na ele-
wacji tego budynku poziomych pasów kolorów natu-
ry – od najjaśniejszego niebieskiego, zlewającego się 
z niebem w dół coraz ciemniejszymi zieleniami – łą-
czy elewację z otaczającą florą i trawnikami. Moim zda-
niem jest to piękny przykład harmonii z otoczeniem. 

 Innym przykładem podobnego zastosowania 
technologicznego koloru przy użyciu farby, szkła 
i światła, jest Netherland Institute for Sound and  
vision w Hilversum w Holandii, zaprojektowanym 
przez Neutelings Riedijk Architects. W tym przypad-
ku efektem jest wyróżnienie bryły z otoczenia dzięki 
feerii kolorów na elewacji prostopadłościennej bryły. 
We wnętrzu zaprojektowano logicznie szarości ce-

glanych okładzin na ścianach wraz z pobudzającą 
do działania czerwienią cynobru. 

Jeszcze jednym doskonałym przykładem zasto-
sowania kolorowego szkła jest budynek Fire and  
Police Station w Berlinie zaprojektowany przez Sau-
erbruch Hutton Architects. No i na koniec mistrz po-
łączeń szlachetnych szarości, koloru i formy Jean 
Nouvel – w Agbar Tower w Barcelonie widać dosko-
nałe zastosowanie kolorowych przejść tonalnych na 
elewacji „cygara”, wtapiających bryłę w otoczenie  
zabudowy, niejako wyrastając w sposób naturalny po-
nad dywanową architekturę otoczenia. Kolor szaro-
ści w kierunku czubku cygara ulatnia formę do nieba,  
a coraz żywsze odcienie czerwieni, niebieskiego, oliw-
kowych zieleni osadzają naturalnie podstawę bryły 
w otaczającą architekturę. 

 
Przykładów doskonałej kolorowej architektury jest 

bardzo dużo, więc reasumując polecam lekturę po-
zycji wydawniczej „Plans and details for contempo-
rary architects: building with colours”, gdzie zebrano 
ciekawsze realizacje architektoniczne, w których ko-
lor gra główną rolę dopełniając doskonałą formę bry-
ły budynków... i chyba o to w tym wszystkim chodzi. 

PRZYPISY

[1] M. Bąkowska, Barwa w architekturze współczesnej – mię-
dzy globalizacją a identyfikacją miejsca, Instytut Historii Ar-
chitektury, Sztuki i Techniki, Wydział Architektury, Politech-
nika Wrocławska, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL 
PAN, 2007, 15–23, s. 15 (wstęp).
[2] Plans and details for contemporary architects: building 
with colour, Edited and designed by THE PLAN, Thames & 
Hudson, London 2010, s. 1 (przedmowa).
[3]  TVN Warszawa (ht tp: / /www.tvnwarszawa.pl /

informacje,news,projekt-stefana-kurylowicza-bedzie-real-
izowany-na-woli,275819.html).
[4] Krąży nawet dowcip, że jeżeli widzisz faceta ubranego 
na czarno to jest to ksiądz lub architekt. 
[5] M. Bąkowska, Barwa w architekturze współczesnej – mię-
dzy globalizacją a identyfikacją miejsca, Instytut Historii Ar-
chitektury, Sztuki i Techniki, Wydział Architektury, Politech-
nika Wrocławska, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL 
PAN, 2007, 15–23, s. 16.
[6] Na przykład żarówki mają świecić 1000 godzin i ani  
minuty dłużej po to, aby utrzymać globalny obrót w handlu.
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PRZEMIANY FUNKCJONALNE MOSTÓW I INNYCH  
OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

FUNCTIONAL  TRANSFORMATIONS  OF  BRIDGES  AND  OTHER   
ENGINEERING  OBJECTS

Obiekty inżynierskie w przeszłości ulegały i nadal ulegają zmianom funkcjonalnym. Funkcje towarzyszące 
tym obiektom zmieniają się wraz ze zmianami potrzeb ich użytkowników. Przemiany funkcjonalne obiektów 
inżynierskich mogą wpłynąć na utrwalanie się lub transformację form i tradycji w architekturze. 

Słowa kluczowe: funkcje mostów, historia mostownictwa, symbolika mostów,  
rewitalizacja obiektów inżynierskich

Engineering objects surrendered in the past and still existing may undergo functional transformations. Func-
tions associated with these objects are changing accordingly to the needs of users. Functional transforma-
tions of engineering objects can affect lasting or passing of forms and traditions in the architecture.

Keywords: functions of bridges, history of building bridges, symbolism of bridges,  
revitalization of engineering objects

Przemijanie architektury można pojmować 
w aspekcie nie tylko wyłącznie materialnego zu-
życia obiektu architektonicznego z powodu upły-
wu czasu. Przemijanie architektury można rozpa-
trywać w kontekście utraty celowości użytkowania 
obiektu architektonicznego w określony sposób, 
bądź w jakimś stopniu wyczerpania się znaczenia 
funkcji obiektu. 

W przypadku obiektów inżynierskich, takich jak 
mosty lub wiadukty, ich użyteczność wydaje się mieć 

rangę priorytetową. Oczywistym faktem jest, że do-
tyczy to również, w mniejszym lub większym stopniu 
każdego dzieła architektonicznego. 

Istotną cechą mostów jest ich różnorodność ty-
pologiczna, która przejawia się przede wszystkim 
w rozmaitości form i układów konstrukcyjnych. Jed-
nakże w odniesieniu do funkcji, jakie pełnią mosty 
również można zauważyć zróżnicowanie typologicz-
ne obiektów. Podstawowym przeznaczeniem mostów 
(poza nielicznymi wyjątkami) jest funkcja komunika-
cyjna. Historia mostownictwa, jak również przykłady 
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współczesne pokazują, że obiekty mostowe mogły, 
bądź mogą pełnić również inne funkcje wykraczają-
ce poza swoją podstawową. 

Funkcje  towarzyszące  mostom  w  przeszłości 
i obecnie

W Starożytnym Rzymie mosty, znajdujące się 
w obrębie miast, były miejscami, gdzie okazjonalnie 
odbywały się obrzędy, podczas których westalki rzu-
cały do rzeki kukły (ceremonia ta wynikła z przeko-
nania ludzi o tym, że most domaga się ofiary). Czyż 
opisany rytuał nie jest w pewnym stopniu podobny 
do znanego nam, jeszcze ze szkolnych lat, zwycza-
ju topienia Marzanny na wiosnę?

Z kolei, w Starożytnych Chinach obiekty mostowe 
były wręcz otoczone kultem. Miejsce, gdzie miał po-
wstać nowy most musiało być uprzednio wskazane 
przez kapłanów. Dopiero po zatwierdzeniu przez nich 
lokalizacji obiektu, można było przystąpić do budo-
wy. Mosty, uważane za budowle o wyjątkowym zna-
czeniu, często były zadaszone i służyły jako miejsca 
do oficjalnych spotkań oraz narad starszyzny osady.

W Europie, w okresie średniowiecza mosty w po-
bliżu obwarowań miast uzyskały nowe przeznaczenie.  
Częste wojny i międzysąsiedzkie waśnie spowodo-
wały, że zaczęto traktować mosty jako strategicz-
ne obiekty obronne. Warowne mosty zazwyczaj 
wyposażone w wieże stanowiły integralne elemen-
ty systemów obronnych średniowiecznych miast. 
Jako przykłady mostów obronnych mogą posłu-
żyć: most przez Charente w Saintes, Ponte Scali-
gero przez Adygę w Weronie, czy też słynny Pont 
Valentré przez rzekę Lot. 

Średniowieczne miasta, otoczone murami obron-
nymi, miały ograniczoną możliwość rozwoju. W związ-
ku z tym, przeznaczano pod zabudowę miejską każdą 
wolną przestrzeń w obrębie murów miejskich. Zabu-
dowywano również mosty, cyt.: W okresie od XIII do 
XVIII wieku mosty mieszkalne były powszechnie bu-

dowane w miastach europejskich i wnosiły ogromny 
wkład w ich rozwój [1]. Mosty mieszkalne zabudowy-
wane były nie tylko domami mieszkalnymi, lecz także 
(jak to miało miejsce w przypadku Pont Notre-Dame) 
budynkami użyteczności publicznej, przede wszyst-
kim okazałymi sklepami. Inny znany obiekt – Ponte 
Vecchio we Florencji posłużył w swoim czasie rów-
nież jako miejsce budowy kościoła.

Funkcja sakralna od wieków towarzyszyła mo-
stom. Słynne są przecież historyczne przykłady 
ozdabiania mostów figurami świętych (np. most Ka-
rola w Pradze, most św. Jana w Kłodzku). Nierzad-
ko w pobliżu mostów budowano kapliczki, bądź sta-
wiano krzyże (przejście przez most kojarzone wszak 
było z pewnym niebezpieczeństwem). 

Historia mostownictwa dowodzi, że w różnych 
okresach historycznych, zarówno w Polsce (pierwsza 
wzmianka dotyczy dokumentu z 1145 r.), jak i w ca-
łej Europie istniał zwyczaj pobierania opłat za przej-
ście, bądź przejazd przez niektóre mosty. Ten zwy-
czaj zachował się również do dziś, czego potwier-
dzającym przykładem jest między innymi chorwacki 
most łączący wyspę Krk z kontynentem. 

Mosty od początku dziejów ludzkości zawsze zaj-
mowały istotne miejsce w życiu społeczeństw. W cią-
gu stuleci potrzeby ludzi ciągle się zmieniały, przez 
co przemianom ulegała również przestrzeń życio-
wa. W dużej mierze przełożyło się to także na obiek-
ty mostowe, które oprócz swojego podstawowego 
przeznaczenia, odgrywały również inne role. Historia 
udowadnia jednak, że niektóre funkcje, towarzyszą-
ce niegdyś mostom uległy z czasem przewartościo-
waniu i nie znajdują racji bytu w czasach współcze-
snych. Wydaje się, że w tym kontekście można poj-
mować przemijanie architektury mostów. 

Symbolika mostów
Znane są historyczne i współczesne przykłady mo-

stów, które posiadają charakter symboliczny. Niewąt-
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pliwe jest to, że aby uzyskać status symbolu, obiekt 
powinien być co najmniej nieszablonowy. Symboli-
ka mostu może być rozpatrywana w kilku aspektach.

– Most może stać się znakiem rozpoznawczym, 
niejako wizytówką konkretnego miejsca (miasta bądź 
regionu). Współczesne realizacje mostów dowodzą, 
że ich autorzy prześcigają się w dążeniu do coraz to 
bardziej wyrafinowanych, ekspresyjnych form swoich 
dzieł. Celem projektantów jest stworzenie zapadają-
cego w pamięć obiektu, który mógłby być kojarzo-
ny z konkretnym miejscem, stać się jego symbolem. 

– Most może nawiązywać do określonego wątku, 
np. zjawiska przyrody, tak jak w przypadku mostów 
w Kitakyushu – Most Słońca, Most Wiatru czy Most 
Ognia. W przypadku wspomnianych obiektów zarów-
no ich forma jak i kolorystyka są środkami do eks-
presyjnego odwzorowania symbolicznych motywów. 

– Most może być upamiętnieniem określonych 
wydarzeń, czego potwierdzeniem jest wybudowanie 
kładek milenijnych w Wielkiej Brytanii, cyt.: W Króle-
stwie Wielkiej Brytanii w celu uświetnienia nadcho-
dzącego milenium wybudowano przynajmniej 30 no-
wych kładek – bardziej lub mniej wyszukanych i inte-
resujących konstrukcyjnie [2].

– Most może wreszcie stać się symbolem kraju, wy-
znacznikiem możliwości i potęgi gospodarczej danego 
państwa. Obecnie znane są przecież przykłady prześci-
gania się w wielkości obiektów mostowych, np. Grand 
Viaduct du Millau (najwyższa konstrukcja mostowa), 
most w Chianc w Chinach (najdłuższy morski most), 
czy też Akashi-Kaikyo (most o najdłuższym przęśle). 

Mosty, które posiadają dziś wydźwięk symbolicz-
ny, niekoniecznie muszą znaleźć swoją akceptację 
w następnych pokoleniach. Czas pokaże, czy dziś 

tym wspaniałym obiektom inżynierskim nie przyjdzie 
w przyszłości ustąpić miejsca bardziej reprezentacyj-
nym obiektom.

Nowe funkcje obiektów inżynierskich
Współczesna praktyka mostownictwa pokazuje, że 

program funkcjonalny obiektów mostowych może być 
niekiedy dość zróżnicowany. Dotyczy to przede wszyst-
kim kładek dla pieszych zlokalizowanych na terenach 
miejskich. Przykładem obiektu o rozbudowanym pro-
gramie funkcjonalnym niech będzie Plaza Nowego Mil-
lenium przez rzekę Mur w Grazu. Obiekt o wyjątkowo 
ekspresyjnej formie pomieścił na środku rzeki amfite-
atr, kawiarnie oraz miejsce zabaw dla dzieci. Przyto-
czony przykład uwidacznia jak bardzo obiekt inżynier-
ski może ulec przemianie funkcjonalnej. 

Warto na koniec odnotować ciekawy przypadek 
zmiany sposobu użytkowania obiektu inżynierskiego. 
Rzecz dotyczy wyłączonej z użytkowania estakady ko-
lejowej The High Line zlokalizowanej na Manhattanie 
w Nowym Yorku. Stary, tak naprawdę mało interesu-
jący, wysłużony i niepotrzebny obiekt kolejowy zloka-
lizowany w centrum wielkiego miasta został za spra-
wą grupy pasjonatów, bez spektakularnych nakładów 
przekształcony w piękny, estetyczny i tętniący życiem 
park, doskonałą trasę rekreacyjną i szybki ciąg komu-
nikacji pieszej [3]. Wspomniany obiekt został urato-
wany przed zburzeniem dzięki rewitalizacji i znalezie-
niu nowej funkcji, którą obecnie pełni. 

W tym kontekście można zaryzykować stwierdze-
nie, że przemiany funkcjonalne obiektu architekto-
nicznego nie muszą oznaczać jego wykluczenia z ob-
szaru architektury, wręcz przeciwnie – przekładają 
się i utrwalają cywilizacyjne osiągnięcia architektury. 
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Częstym elementem krajobrazu europejskich i amerykańskich miast epoki postindustrialnej są browary. Wie-
le z tych obiektów poddanych zostało w ostatnich latach rewitalizacji. Bardzo często obiekty te leżą w ści-
słych centrach miast. Niemal regułą jest, że w poszukiwaniu funkcji dla tych obiektów sięga się do idei kon-
glomeratów łączących funkcje handlowe, biurowe, ale niemal zawsze z dominującą rolą kultury. Magia tych 
miejsc sprawia, że stają się magnesem przyciągającym ludzi twórczych i aktywnych, kreując tym samym 
nową wartość. Mamy w Polsce kilka takich dobrych przykładów, ale wciąż jeszcze wiele zabytkowych bro-
warów czeka, by tchnąć w nie na nowo światło i życie.

Słowa kluczowe: browary, architektura poprzemysłowa, centra kultury, rewitalizacja

Many historical breweries in European and American cities of the post-industrial era have undergone revitali-
zation in recent years. Very often, these objects are in the strict city centers. It seems to be a rule, that these 
objects are converted into the conglomerates combining the retail, financial, and office features, but almost 
always with the dominant role of culture. In Poland we have several good examples of such revitalizations, 
but still many old breweries are waiting to infuse new light and life into them.

Keywords: brewery, postindustrial architecture, cultural centre, revitalization

W swojej powieści „Mort” Terry Pratchett stwier-
dził – Bogowie umierają, gdy ludzie przestają w nich 
wierzyć. Podobnie jest z wieloma dziełami architek-
tury. Kiedy przestają być ludziom niezbędne, bądź 
nie spełniają swojej funkcji tak jak dawniej, bo aku-
rat nowe czasy przyniosły nowe potrzeby i wyzwa-
nia, wtedy zaczynają obumierać. Za Oceanem naj-

lepszym przykładem „umierania budowli” na ogrom-
ną skalę jest Detroit, w którym obiekty przemysłowe 
dosłownie obracają się w pył pod wpływem czasu ze 
względu na brak ludzi, którzy znów mogliby tchnąć 
w nie życie, przywracając ich pierwotną funkcję lub 
nadając nową. Sprawa ma się podobnie w wielu miej-
scach na świecie. 
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Ofiarami takiego osierocenia padły także miejskie 
browary na terenie całej Polski, które w wyniku prze-
mian ekonomicznych i postępującej globalizacji mu-
siały przerwać produkcję i już nigdy do niej nie wróci-
ły. W wielu przypadkach takie szkielety zakładów stoją 
zapomniane i czekają na rozbiórkę lub na cień szansy 
na nowe życie. Często do uratowania nadaje się bar-
dzo niewiele. Na przykład na terenie zakładów piwo-
warskich w Legnicy z czternastu budynków przetrwa-
ły tylko trzy. Pozostałe zostały rozebrane lub zawaliły 
się same; maszyny wywieziono lub „zawieruszyły się”, 
gdy majątek przechodził z rąk do rąk na przestrzeni lat. 

Są jednak przypadki, w których budynki dawnych 
browarów, cechujące się różną stylistyką architekto-
niczną, począwszy od surowych fabrycznych form, 
po bogato ornamentowane lokalnymi detalami, zo-
stają zrewitalizowane. Sztandarowym przykładem ta-
kiego działania w Polsce jest Stary Browar w Pozna-
niu, który obecnie mieści Centrum Sztuki i Biznesu. 
Ze względu na duży potencjał, jakim dysponował 
podupadający budynek, został on nie tylko zrewita-
lizowany, ale także rozbudowany i zaadaptowany do 
nowych funkcji, które dzięki swej atrakcyjności przy-
ciągają nie tylko mieszkańców miasta, ale i oddziały-
wają na cały region. Nowe życie tchnięte w skorupę  
dawnego Browaru Huggera to połączenie nowoczesnej 
techniki i zachowanych elementów charakterystycz-
nych dla tego typu budowli. W elewacji zewnętrznej,  
która płynnie przechodzi w wewnętrzną wyznaczając 
intrygujące przestrzenie, dominuje cegła oraz żeliw-
ne detale, kontrastujące z nowoczesnym przekryciem 
oraz frontem atrium. 

Na przestrzeni ostatnich lat w wielu innych pol-
skich miastach podjęto podobne działania. We Wro-
cławiu powstał plan rewitalizacji Browaru Piastow-
skiego. W 2004 roku trzy główne budynki browa-
ru zostały wpisane do krajowego rejestru zabytków. 
Plan przewiduje ich odrestaurowanie, a we wnętrzu 
umieszczenie luksusowych mieszkań. W Katowicach 

Browar Mokrskich to teraz Factory Centrum. Skupio-
no się tam przede wszystkim na pracach adaptacyj-
no-konserwatorskich oraz odtwarzaniu. Nowe funkcje  
komercyjne, jak powierzchnie biurowe oraz prze-
strzenie handlowe, połączone zostały, podobnie jak 
w przypadku Starego Browaru w Poznaniu, z ekspo-
zycją sztuki współczesnej oraz występami artystycz-
nymi. We Włocławku Browar Bojańczyka przejdzie po-
dobną metamorfozę, aby stać się miejscem spotkań 
dzieci i młodzieży jako Browar B czyli nowe Włocław-
skie Centrum Kultury i Galeria Sztuki Współczesnej.

W przytoczonych realizacjach można zauważyć 
ogólną tendencję do nadawania rewitalizowanym 
budynkom cech obiektów reprezentacyjnych i pre-
stiżowych. Mają one stać się ośrodkiem tętniącego 
i kreatywnego życia. Takie założenia wiążą się nie tyl-
ko z sentymentem, jaki lokalna społeczność może 
odczuwać w stosunku do danej budowli, ale także 
w dużej mierze obejmuje także aspekty ekonomicz-
ne. Często lepiej jest zrewitalizować budynek w ści-
słym centrum miasta niż stawiać nowy obiekt o po-
dobnym przeznaczeniu. Przestrzenie biurowe wynaj-
mowane są często przez firmy twórcze, np. agencje 
reklamowe oraz agencje wysokich technologii. Taki 
dobór lokalizacji świadczy często o wizerunku firmy, 
co przynosi obopólne korzyści.

Surowe budynki industrialne zamieniają się pod 
wprawną ręką architektów w miejsca przesycone ma-
gią minionego czasu. Mury okalają dziedzińce, któ-
re zostają na nowo zazielenione; powstające tam  
klimatyczne kafejki i galerie sztuki stają się niemal 
symbolem nowego życia. Można tu dostrzec pewną 
nostalgiczną nutę podobną do architektury inżynieryj-
nej XIX wieku, kiedy to nowa myśl techniczna wciąż 
ukrywała się pod historyzującym płaszczykiem. Jed-
nak w tym przypadku nie wiąże się to ze strachem 
przed nowym, ale właśnie tęsknotą za czymś solid-
nym i przesiąkniętym czasem; za czymś na swój spo-
sób majestatycznym i posiadającym duszę.
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Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy zmieniające się potrzeby użytkowników generują powstawa-
nie architektury jednorazowego użytku, a co za tym idzie, przemijającej wraz z daną użytecznością. Porusza 
się kwestię zagospodarowania architektury, której użyteczność odeszła do lamusa oraz problem pustosta-
nów. Głównym problemem poruszanym w artykule jest odzyskanie architektury istniejącej, włączenie jej do 
codziennej eksploatacji z korzyścią dla środowiska. Podane są przykłady obiektów nieużytkowanych o róż-
norodnych funkcjach, które można by przekształcić z korzyścią dla społeczeństwa i kultury. Artykuł porusza 
również kwestię wagi wartości architektury w zestawieniu z jej przydatnością.

Słowa kluczowe: renowacja, budowle podziemne, architektura zapomniana, fortyfikacje

The paper tries to answer the question whether the changing needs of the users generate the formation 
of single-use architecture – and thus, transient along with that utility. The paper addresses the issue of de-
velopment of architecture, whose usefulness passed away and the problem of vacancy. The main problem 
tackled in the article is to recover the existing architecture, incorporating it into everyday use for the benefit 
of the environment. The work includes examples of facilities, which are not used for a variety of functions 
that could be converted for the benefit of society and culture. The article also addresses the importance of 
architecture in combination with its usefulness.

Keywords: renovation, underground structures, forgotten architecture, fortifications

Na pytanie dlaczego budujemy, zwykle odpo-
wiadamy, że budynek ma na celu spełnianie okre-
ślonej funkcji. Użyteczność jest zatem powodem  
„rodzenia się” budynku. Czy w takim razie utrata 
jego oryginalnej funkcji, czy w ogóle jakiejkolwiek 
użyteczności jest tożsama z jego „śmiercią”? I czy, 
podążając tym tropem, zmiana owej funkcji nie po-

woduje „zmartwychwstania” budynku? Budynki do-
skonale dają sobie radę bez nas – stoją pomimo, iż 
nikt ich nie użytkuje, przynajmniej przez jakiś czas. 
Jako przedmioty nieożywione, zupełnie nie są w sta-
nie przejmować się swoim losem – to my się nim 
przejmujemy. To od nas zależy, czy budynek będzie 
w ogóle istnieć... 
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Sprowadzeni do roli Alfy i Omegi w kwestii istnie-
nia budynku, możemy zastanawiać się, co sprawia, 
że jedne budynki burzymy, a inne odbudowujemy czy 
remontujemy. Może jednak warto zastanowić się nad 
problemem – dlaczego o jednych budynkach pamię-
tamy, a o innych nie. Co sprawia, że obiekty archi-
tektury pozbawione swojej pierwotnej funkcji dzie-
limy na te zagospodarowane i na te zapomniane? 
Co różni dziewiętnastowieczne zakłady produkcyj-
ne przekształcone na lofty od architektury fortyfika-
cyjnej niszczejącej w lasach na terenie całej Polski?

Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianemu przekształ-
ceniu fabryk. Te fabryki, które spełniają wymogi zmie-
niających się procesów technologicznych są nadal 
wykorzystywane w pierwotnie przyjętym celu, niektó-
re się modernizuje o ile jest to opłacalne. Oprócz za-
chowania funkcji istnieją również przykłady jej zmia-
ny na inną – mieszkaniową lub usługową, co pozwa-
la architekturze nie przeminąć wraz z utratą pierwot-
nej funkcji. 

Po przeciwnej stronie zainteresowania architektu-
rą lat minionych stoją obiekty wojskowe. 

Ciekawym zagadnieniem są obiekty podziemne 
i częściowo zagłębione, jako iż w świetle niektórych 
proekologicznych trendów mieszkaniowych, stano-
wią ciekawą alternatywę dla budownictwa energo-
oszczędnego. Przy ich budowie szczególną uwagę 
zwracano na ich hermetyzację, to jest na zapewnie-
nie takiej szczelności, przy której nie jest możliwe 
przedostawanie się do wnętrz żadnych substancji 
trujących, jak gazy bojowe. Wraz z izolacyjnymi wła-
ściwościami ziemi otaczającej budynek, bilans strat 
cieplnych w takich obiektach jest niezwykle korzyst-
ny. Ponadto, w celu stworzenia odpowiednich warun-
ków bytowych i sanitarno-higienicznych do schronu  
doprowadzano centralne ogrzewanie, wodę, kanali- 
zację i oświetlenie. Montując dzisiejsze zdobycze  
technologiczne w postaci paneli słonecznych, 
pomp cieplnych, małych biogazowi, przydomowych 

oczyszczalni ścieków czy systemów wyłapujących 
wodę deszczową, możemy myśleć o przekształca-
niu powojennych schronów w obiekty architektury 
zero energetycznej oraz autonomicznej. 

Oprócz wspomnianych już schronów, wszelakich 
bunkrów i podziemnych tuneli, mamy sporą liczbę 
opuszczonych kompleksów wojskowych, na przy-
kład w Toruniu czy w Żarach. Niezwykle malowniczo 
przedstawia się również architektura fortów, na przy-
kład fortu w lubuskim Sarbinowie, z którego zacho-
wały się okazałe ruiny otoczone lasem. 

Obiekty pozostawione same sobie, skazane na 
niebyt, wyglądające jakby czekały na właścicie-
li, którzy opuścili je tylko na chwilę, a przepadli na 
zawsze. Ofiary niepamięci, wiernie służące, wiernie 
czekające. Nasuwa się pytanie, kiedy budynek tak  
naprawdę „umiera”? Oprócz przypadku jego znisz-
czenia możemy mówić o jego śmierci również przy 
utracie możliwości pełnienia danej funkcji, nieko-
niecznie pierwotnej. Funkcja z kolei zawsze jest ści-
śle związana z obecnością ludzi. Paradoksalnie jed-
nak, architektura związana z użytecznością, która 
odeszła do przeszłości, a tym samym straciła swo-
ich docelowych użytkowników, może nabyć zupełnie 
nowych – niezwiązanych z poprzednimi potrzebami.

W XXI wieku proces przemijania przyśpieszył, zda-
je się, że gna bez wytchnienia. Najłatwiej zaobserwo-
wać możemy to na przykładzie rozwijającej się tech-
nologii, Zmianie ulega nie tylko telefon komórkowy 
– ale również, choć nie w tak gwałtowny sposób, fa-
bryka, w której jest produkowany. Nowe funkcje i po-
trzeby otrzymują szaty nowej architektury a przy sta-
rych lecz wciąż aktualnych koncepcjach architektura 
ulega przekształceniu. Czy w wypadku starych, nie-
aktualnych koncepcji powinniśmy pozwalać architek-
turze na przemijanie? Czy powinniśmy ją może za-
konserwować dla potomnych? Ile warta jest dla nas 
pamięć nie o ludziach ale o budynkach? Czy nada-
wanie nowych funkcji starym obiektom nie jest prze-
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kłamaniem? Kiedy umiera człowiek, stawiamy mu na-
grobek. Może więc kiedy budynek umiera z przyczyn 
technicznych lub społecznych, powinniśmy go zin-
wentaryzować, uwiecznić na fotografiach i rozebrać, 
a wszystkie dane trzymać w utworzonym Muzeum 

Architektury? Ważne jest, by to, co pozostało, oce-
nić pod kątem wszelakich wartości, a dopiero póź-
niej – przydatności. Piękno architektury nie powinno 
ginąć pod butami nadchodzących zmian, gdyż mimo 
iż służy ludziom, to jest ponad nich.
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Przemijanie jest integralną częścią egzystencji. Stałość i niezmienność materii nie istnieje na ziemi. Gdy nie 
będziemy ulegać złudzeniom i życzeniowemu traktowaniu rzeczywistości, dostrzeżemy wówczas sens i głę-
bię tego co słabe i zwiewne, tego co jest immanentną sferą otaczającego nas świata. 

Słowa kluczowe: immanentne zanikanie, myśl słaba, koine kultury

Passing is an intrinsic part of existence. Permanence and immutability of matter does not exist on this land. 
When we do not fall to illusions and wishful treatment of reality, we will notice the meaning and depth of 
what is weak and delicate, what is the immanent sphere of the world around us.

Keywords: immanent disappering, poorthought, koine of culture

Znikło miasto, gdzie wrzała bezzasadna praca
I gdzie się rozbudował śmiech, niebyt i żal.

Nadaremnie się obłok – słońcu przypodzłaca:
Znikł obłok – żywot wieczny – bóstw kilka – i dal [1].

Nacechowana donkiszoterią walka z przemija-
niem, szczególnie tym dotyczącym martwej natury 
otaczających nas scenografii, nie ozdabia wawrzy-
nem skroni błednego rycerza. 

Czasem bardziej inspirujące i wartościowe są 
obrazy, które chociaż odeszły, to jednak wciąż żyją 
w ludzkiej pamięci. Czy przy współczesnych doko-
naniach techniki budowlanej i komputerowej, wytrzy-
małyby próbę czasu Wiszące Ogrody Semiramidy?  
Czy nie lepiej jest dla nich, że ogromnieją w naszej 
wyobraźni wraz z rozwojem technologii i rozrostem 

wirtualnego świata. Dzięki temu legendarne ogrody 
nie skarlały, nie zatraciły blasku, nadal budzą za-
chwyt i nieustajacy podziw. Optyka spojrzenia na 
przemijanie materii uzależniona jest po pierwsze: 
od horyzontu czasu jaki nas dzieli od procesu jej 
degradacji, po drugie: od pokładów emocjanalne-
go zaangażowania w pierwotny obraz odchodzącej 
rzeczywistości. Inny zapał i uczucia wzbudzi w spo-
łeczeństwie zamysł odbudowy średniowiecznego 
zamku, w którym zamieszkiwał jeden z wielu ryce-
rzy ziemi kujawskiej, a czym innym była determia-
cja odbudowy Starego Miasta w Warszawie, które 
powróciło do życia w dowód przezwyciężenia trau-
my powstańczej hekatomby.

Ten żywy w pamięci ślad, bliski poetyckiemu  
mimesis, staje się przyczynkiem do wyzwolenia me-
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1–2 Architektura nostalgii / The architekture of nostalgia – photo from „The journey to the east” exhibition, Galeria Arsenał, Białystok  
5.08.–30.09.2011. Ghost City, author: Vahram Aghasyan 3. Architektura zmaterializowanej ciszy / The architecture of materialized silece 
4. Architektura teatru życia / The architekture of the theatre of life
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chanizmu czynnego uczestnictwa w nieustajacym ru-
chu otaczajacego nas, czasem obcego, świata. 

Każdy nosi w sobie pojęcia: „innego”, „słabości” 
i „dialogu”, które są kamieniami milowymi filozofii 
postmodernisty – Emmanuela Le’vinasa. Metaforykę 
przemijania i kruchości odnajdujemy także w pracach 
Constantina Noicy i Gianniego Vattimo. Rachityczność 
istnienia to horyzont rozumienia postnowoczesnej 
realności, rozumienia bytu. „Tym, co trancedentne,  
co czyni możliwym wszelkie doświadczenie świata, 
jest ułomność” [2]. Dewaluacji ulega poszukiwanie 
w otaczajacej nas rzeczywistości trwałych przedmio-
tów poznania. To, co niezmienne, okazało się jedynie 
pozbawionym substancjalności pozorem. Immanent-
nym elementem życia jest skończoność, ciągła gra 
interpretacji i zamurzona w śmiertelności historycz-
ność. Funkcjonujące jeszcze na poczatku XX wieku 
myślenie wyrosło z tradycyjnej wersji metafizyki ary-
stotelesowskiej, poszukiwało początku, fundamentu 
akcentujacego znaczenie pierwszych zasad, archai. 
Obecna w tym nurcie filozoficznym myśl mocna, ope-
rowała kategriami spełnienia i finalności. Natomiast 
postnowoczesna myśl słaba, w odróżnieniu od kla-
rowności swej poprzedniczki, nie ma postaci łatwo-
uchwytnej, jednoznacznej esencji. Myśl słaba nie tyle 
jest, ile wydarza się, czy też przydarza. Siłą płynącą 
z owej metaforyczności jest duża elastyczność poję-
cia. „Myśl słaba jast bliska kategorii narracji; zarów-
no dlatego, że traktuje byt w kategoriach przygod-
ności, zdarzeniowości, przypadłości, wydarzania się 
w czasie, jak i dlatego, że sama siebie traktuje wy-
łącznie jako opowieść o byciu, która znajduje swe 
uzasadnienie nie w całościowym, uniwersalnym pro-
jekcie teoretycznym, lecz w sferze uzasadnień lokal-
nych, cząstkowych, narracyjnych.” [3] Istotą myśli 
słabej jest pojmowanie bytu jako procesu wydarza-
nia się, po którym pozostają znaki, symbole, kultu-
rowe przekazy zrodzone w upodmiotowionych kon-
tekstach. Mając w pamięci La carte postale Jacquesa 

Derridy, gdzie wspomina się o przekazie, który „cze-
goś” nie przekazuje, który nie jest wysłany z konkret-
nego źródła i nie posiada jednoznacznego adresata, 
zasadnym staje się stwierdzenie o istneniu, zrodzo-
nych wprawdzie z jedności, lecz wielości przekazów, 
które pozostawiają różnorodność śladów, odsyłają-
cych do innych śladów. To rozdrobnienie przekazu nie 
ma jednak charakteru negatywnego, jest dowodem 
zaistnienia przesłania, powstania refleksji i odciśnię- 
cia znaku jako elementów filozofii postmetafizycznej, 
która próbuje myśleć o bycie poza kategoriami obec-
ności i przedstawienia. 

Myśl słaba, zwłaszcza w wersji reprezentowanej 
przez G. Vattimo, pretenduje do miana swoistej ko-
ine współczesnej myśli. Ogniskują się w niej i pod-
sumowują doświadczenia m.in. poheideggerowskiej 
hermeneutyki, dekonstrukcji, poststrukturalizmu, któ-
re tworzą obraz późnonowoczesnej kultury i przed-
stawiają diagnozę jej stanu. „Myśl słaba to myśl uka-
zująca filozofię po różnych kryzysach, jakie dotknęły 
ją u schyłku nowoczesności – po kryzysie podmio-
tu, kryzysie reprezentacji, kryzysie samej filozofii jako 
narzędzia poznawania świata” [4].

Trudno użyć na architektonicznym gruncie kalki 
filozoficznej nomenklatury. Myśl może być „słaba”, 
może analizować przypadkowość bytu, może być 
pozbawiona jednoznacznego wywodu, a mimo to, 
nic nie traci na swej nośności i sile oddziaływania. 
O „słabej” architekturze nie warto jednak pisać. Dla-
tego też mając za podstawę przemyślenia E. Levina-
sa, C. Noica i G. Vattimo, którzy dotknęli melancho-
lijno-nostalgicznego rozumienia ulotności bytu, autor 
niniejszego artykułu proponuje wprowadzić pojęcie 
architektury zwiewnej.

Wszelkie przejawy istnienia budynków posiadają 
cechy przemijania i słabości bytu. Sprawdzenie praw-
dziwości tego stwierdzenia uzależnione jest jedynie od 
przejetej miary czasu w jakim zachodzi proces prze-
miany formy, funkcji lub też utrata jakości materiałowej 
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obiektu. W ułamku ludzkiej historii możemy ulec pozo-
rowi niezmienności i nieprzemijania architektury. Jest to 
jednak tylko ułuda, warunkowana zawężoniem hory-
zontu czasowego. Tak jak myśl słaba, tak i achitektura 
zwiewna, mają wpisaną w siebie zmienność, nie są byt-
mi stabilnymi i trwałymi, a jedynie „wydarzają się” w cza-
sie. Architektura jest zapisem procesu kreacji, wypad-
kową marzeń, ambicji i umiejętności technicznych ludzi 
danej epoki, w której zmaterializował się jej byt. To chwi-
lowe zaistnienie w konkretnym czasie i przestrzeni staje 
się przyczynkiem do dialogu następujących po sobie 
pokoleń, które mają prawo dodawać do pierwotnej for-
my kolejne elementy. Niosą one ze sobą nowe funkcje,  
starają się na swój sposób, uwspółcześnieć i uczy-
nić zrozumiałym przekaz jaki nieustannie i dynamicz-
nie płynie z formy przestrzennej w stronę spotykające-
go ją podmiotu. Niewiele jest architektury zatrzymanej 
niezmiennie w kadrze minionej epoki. Są oczywiście 
np. świątynie „boleśnie gotyckie”. Nie można w nich 
znaleźć renesansowych ołtarzy, barokowych konfesfo-
nałów czy też eklektycznych żyrandoli. Gotyk, gotyk,  
gotyk zero nawarstwionej dynamiki minonych pokoleń, 
istna mumia minonego czasu. Wydaje się jednak, że 
takiej, pozbawionej historycznego nawarstwienia narra-
cji, architektury jest stosunkowo niewiele. 

Na pewno nie jest nią architektura zwiewna. Jest 
ona bowiem temporalnym zjawiskiem, które tworzą 
m.in. wymienione poniżej przestrzenno-kulturowe 
przejawy materialnego istnienia:

– architektura piasku i kamieni – zawiera w sobie 
zaginione miasta Afryki Północnej, palisady pogań-
skicj osad i podziemne relikty średniowiecznych zam-
ków. Posiada wszystko to, co pokryła ziemia i co jesz-
cze można, w zdawkowej choć formie, wydobyć na 
światło dzienne. Jest ona istnym muzeum wyobraź-
ni, pełnym zamglonych obrazów i wyostrzonych pro-
jekcji marzeń. Literatura jest znakomitą pożywką dla 
tej architektury: Jorge Luis Borhes, Umberto Eco, czy 
też Julio Cortazar.

– architektura zmaterializowanej ciszy – jest ga-
lerią pamięci na otwartej przestrzeni. Parthenon, co-
loseum w Weronie, Forum Romanum są ekspozycją 
trwałej ruiny, do której nie należy nic dodawać i nikt 
nie pozwoli czegoś odjąć. Zachwyca swym majesta-
tem, pośród milczenia kamieni wypełnia się barwnym 
zgiełkiem zrodzonym w wyobraźni odwiedzajacych ją 
osóbi. Jest jak fragmenty uroczej, starej, lecz porwa-
nej już fotografii.

– architektura nostalgii – jest jedynie obszarem 
wspomnień i bezsilnym, frenetycznym przywoływa-
niem minionego czasu. Jest często pozbawionym ra-
cjonalnego i estetycznego sensu odejściem w niebyt 
fascynujacych niegdyś form. Sprawcą tego procesu 
bywa zarówno człowiek jak i natura. Można tu przy-
wołać Crystal Palace, dworzec PKP w Katowicach, 
warszawską „Chemię” i zniszczone w 1988 r. przez 
trzęsienie ziemi armeńskie miasto Giumri. Po tej ar-
chitekturze pozostają zdjęcia, wspomnienia i gorycz 
przemijającego czasu.

– architektura szkicu – tworzą ją niezrealizowa-
ne nigdy obiekty, wizjonerskie obrazy, które zapłod-
niły wyobraźnię pokoleń. Ta architektura żyje w ser-
cach projektantów, można z nią obcować na stronach 
ksiąg, kartonów, fotografii, czy też w wirtualnej prze-
strzeni. Widać ją, a wyobraźnia pozwala zwiedzać jej 
wewnętrzne obszary, zachwycać się jej proporcjami. 
„Tym Samym bowiem jest myślenie i bycie” [5].. Au-
torami architektury szkicu są bez watpienia: Giovan-
ni Battista Piranesi, Etienne-Louis Boullee, Antonio 
Sant’Elia, Leon Krier, Zdzisław Beksiński. Przy obco-
waniu z tymi przykładami architektury silnie obecne 
jest uczucie niedosytu, zawieszenia w odległości 10 
cm nad ziemią, bez poczucia oparcia i zmaterializo-
wanego dotyku, chociażby jednego z ukazanych ka-
mieni fantastycznej bryły.

– architektura poranka – to zjawisko szybkoumy-
kające, wykreowane przez wyraziście zdefiniowane 
formy przestrzenne. Ich barwną galerię tworzą reali-
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zacje takich twórców jak: Javacheff Christo i Anish 
Kapoor, można do nich też zaliczyć Letnie Pawilony 
Serpentine w Londynie i obiekty na Weneckim Bien-
nale Architektury itd. Ale cóż, jak w pięknym filmie, 
którego głównym bohaterem była viola da gamba, 
tak i tu, swoją moc mają słowa, że „wszystkie poran-
ki tego świta przemijają”.

– architektura teatru życia – pełna jest interpre-
tacji, poezji, przywdziewa stroje odpowiednie na 
bale zmieniajacych się epok. Jest mocno zhumani-
zowana i otwarta na dialog. Jej „rdzeniem doświad-
czenia nie jest świadomość, lecz spotkanie z dru-
gim ... dopiero komunikacja tworzy (jej) sens” [6]. 
Zobrazowaniem tego trendu są żywe, podlegajace 
ciągłym przemianom struktury przestrzenne, w któ-
rych ulega ewolucji przede wszystkim funkcja, lecz 
także i forma poddaje się metamorfozom. Dzięki 
przywołanym procesom mamy do czynienia z dy-
namicznym, permanentnie energetycznym organi-
zmem, który nie ulega destrukcyjej machinie cza-
su, który omija niosący zapomnienie dziejowy kurz 
i pył... Wystarczy przywołać tu lofty, galerie i hotele 
w postprzemysłowych budynkach czy też ogromne 
paryskie centrum pogrzebowe, gdzie aktualnie za-
gościły warsztaty prowadzone przez Philippe Starc-

ka. Warto również wspomnieć o barwnej, architekto-
nicznej mozaice Wawelu, Muzeum Prado i Wenecji.  
Ta pełna uroku, zastygła w cegle i kamieniu opo-
wieść, pisana jest w strukturach miast przez nastę-
pujące po sobie pokolenia. Dzięki niej „teksty tworzą  
tożsamość wspólnot, które je przyswajają i inter-
pretują” [7].

Inwestorom i architektom przypada w udziale ro-
la wędrowców, którzy pozostawiają ślady na drodze 
czasu biegnącej opodal piaszczystej i wietrznej pu-
styni. Ich osobowości i zmaterializowane przejawy  
talentu są niczym kolejne elementy żywej katedry wy-
czarownej komputerowo przez Tomasza Bagińskie-
go. Tylko pokora i świadomość istnienia odległego 
horyzontu czasu, pozwalają ujrzeć wytwory sztuki 
budowlanej we właściwym im kontekście przemija-
nia. Wąski widnokrąg dnia codziennego tworzy je-
dynie życzeniową iluzję niezmienności bytu. To wy-
łącznie pełen eterycznej ulotności pozór zrodzony 
z potrzeby poszukiwania stabilnego oparcia ludzkiej  
egzystencji. Należy jednak pamiętać, że teraźniej-
szość jest tylko istniejącym przez chwilę pomo-
stem, zaczepionym pomiędzy przetykanym wspo-
mnieniami czasem minionym a mglistą nadzieją na 
przyszłość.
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ZAPOMNIANE FRAGMENTY MIASTA

FORGOTTEN  FRAGMENTS  OF  THE  CITY

Każdy fragment miasta jest zaledwie jednym z wielu elementów złożonej struktury. Każde miejsce ulegało 
indywidualnym wpływom historii i przemianom w czasie, a te kształtowały jego obecny charakter. Pozostałe 
resztki historii, te które przetrwały próbę czasu, są odbiciem, cieniem tego, co już przeminęło, są duchem 
miejsca ukrytym w starych budynkach, ich fragmentach czy pod postacią historycznego układu ulic i placów.

Słowa kluczowe: fragmenty miasta, wielowarstwowe układy przestrzenne, geometria, deformacja

Each fragment of the city is just one of many elements of complex structure. Each place has individual hi-
story and has been changing over time, shaping its present character. Remaining elements of history are 
a shadow of what has already passed, are the spirit of place hidden in old buildings or in historical layout 
of streets and squares.

Keywords: fragments of the city, multi-layered layouts, geometry, deformation

Myślimy o miastach, a szczególnie o ich cen-
trach jako o miejscach gęsto zaludnionych i gęsto 
zabudowanych, wypełnionych technologią, tętnią-
cych życiem, będących w ciągłym ruchu, miejscach 
gdzie każdy skrawek przestrzeni jest wykorzystany, 
ma swoją funkcję i przeznaczenie. Myślimy całościo-
wo o mieście jako przeciwieństwie otaczającej natu-
ry, jako o miejscu nowoczesnym i pędzącym ku przy-
szłości, a przecież rozwój to zmiany i wizerunek miast 
również zmieniał się na przestrzeni lat. Gdy przyjrzy-
my się bardziej, możemy zauważyć te skrawki prze-
szłości, puste budynki poprzemysłowe oczekające 
na nowe funkcje, zapomniane wolne przestrzenie, 

dawno wykupione przez deweloperów i czekające na 
lepszą przyszłość, czy też małe obiekty przytłoczone 
nowszymi i większymi budynkami (il. 3, 4, 5, 6). Ten 
kontrast między pełnią a pustką, między starym i no-
wym, jest tym, co charakteryzuje rozdrobniony miej-
ski krajobraz. To ukryta historia prześwituje między 
nowobudowanymi drogami i budynkami powstający-
mi w miejscu swoich poprzedników.

Miasta ze swojej natury są otwarte na to co nowe, 
to co napędza ich rozwój. A to powoduje że są one 
nieprzewidywalnym nieskończonym procesem, tu-
taj architektura trwa i przemija. Jak twierdzi Bernard 
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Tschumi: … miasta są nieskończoną sumą fragmen-
tów zachowujących swą tożsamość i swoistego rodza-
ju odrębność, a te fragmenty są wzajemnie ze sobą 
powiązane i oddziaływują na siebie nawzajem [1]. Ta 
złożoność, różnorodność jest wartością, która chroni 
przestrzeń przed ujednoliceniem i monotonią, a jed-
nocześnie nie przeczy idei spójności.

Często spotykamy miejsca, w których przez lata 
historii nawarstwiały się układy przestrzenne, stare 
budynki były wyburzane, powstawały w ich miejsce 
nowe a na ich miejscu jeszcze kolejne. Pomimo że 
przeciętny obywatel często nie zna historii danego 
miejsca to może ją podświadomie poczuć poprzez 
obserwację deformacji przestrzeni, zachwiania rów-
nowagi i geometrycznego porządku ulic. By poznać 
tę historię, wystarczy poszukać rytmów i przyjrzeć 
się geometrii przestrzeni. Można wtedy dostrzec 
również te ukryte, niedostrzegalne na pierwszy rzut 
oka, warstwy zatarte przez czas, elementy które są 
niepowtarzalną wartością poszczególnych fragmen-
tów przestrzeni. To właśnie złożona z wielu warstw 
siatka miejska mimo modyfikacji na przestrzeni lat 
zawsze była i jest ramą, podstawą wydarzeń, któ-
re te siatkę wypełniają i czynią z niej żywy zmie-
niający się w czasie organizm. Przestrzeń miasta 
łączy więc czas, czwarty wymiar architektury. Jak 
pisał Aldo Rossi: Plan miasta trwa na różnych pozio-
mach: bywa zróżnicowany w swoich cechach, czę-
sto zdeformowany, ale w swojej substancji pozosta-
je w miejscu [2].

W każdym mieście można spotkać elementy hi-
storycznej tkanki zagubione we współczesnym po-
rządku ulic i budynków. W geometrycznych relacjach 
przestrzennych są tym co odbiega od normy. Budyn-
ki, ustawione pod dziwnymi kątami do nowszej za-
budowy, zdradzają przebieg nieistniejących już ulic 
(il. 3, 4, 5, 6). Tworzą kod przestrzenny tego co już 

przeminęło, a jednak ciągle jest obecne w skrawkach  
historii które przetrwały.

Również w zakamarkach ulic Białymstoku spoty-
kamy miejsca niezwykłe, wyrywające się z uporząd-
kowanej monotonii, opowiadające swoją własną opo-
wieść. Są to więc miejsca charakterystyczne, bo inne, 
wyróżniające się, zaskakujące. Są symbolem tego 
co minione. Swoją obecnością zdradzają wielowar-
stwowość układów przestrzennych i tworzą niepo-
wtarzalne spotkanie z historią. Stary układ ulic (il. 1) 
został zatarty wraz powstaniem powojennych arterii 
komunikacyjnych, które jak nóż przecięły i zburzyły 
zastany porządek. Wraz z nowymi drogami pojawiły 
się nowe monotonne budynki ustawione wedle no-
wej geometrii (il. 2). 

Teorię owych ukrytych kodów przestrzennych, czyli 
odzwierciedlenia historii danego miejsca w jego zło-
żonej geometrii, sformułował Jacek Dominiczak [3]. 
Głównym założeniem tej idei jest dotarcie do ukrytych 
warstw, zawierających głębsze informacje dyskret-
nie skrywane przed naszą świadomością. Odbiera-
my je na wyższych poziomach percepcji. Odnalezie-
nie tych informacji wynikających ze zmian geome-
trii danej przestrzeni i ich deformacji na przestrzeni  
czasu umożliwia stosowne odniesienie się do oto- 
czenia i kontynuowania opowieści snutej przez dane 
miejsce. Dostrzeżenie inności i różnorodności jest 
również szansą na bardziej świadomą odpowiedź na 
tak istotny dzisiaj problem tożsamości.

Głównym celem poszukiwania ukrytych kodów 
przestrzennych, przedstawionym przez J. Domini-
czaka, jest dotarcie do charakterystycznych, lokal-
nych cech wybranej przestrzeni urbanistycznej. Owe 
lokalne cechy z reguły nie są przez nas od razu 
zauważalne. Dostrzeżenie i docenienie ich wymaga 
sporej uwagi. Docieranie do ukrytej informacji jest 
zbliżaniem się do odczytania architektonicznych 
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1. Plan Miasta Białegostoku z 1880 r. przedstawiający historyczną, prostokątną siatkę ulic / Plan of Bialystok City from 1880, historical, rect-
angular grid of streets, źródło: Włodarczyk J., Ochrona reliktów urbanistycznych Białegostoku, Wydawnictwo PB 1996 2. Współczesny plan 
fragmentu centrum Białegostoku, obrazujący architektoniczną wielowarstwowość układów przestrzennych, czarnym kolorem oznaczone 
budynki które są odzwierciedleniem historycznego układu ulic – mapa mentalna fragmentu miasta / Contemporary plan of center of Bialys-
tok, showing multi-layered architectural space, buildings marked with black are the reflection of historical streets order, źródło: opr. autorki, 
M. Magdziak, Szkoła Sztuk Pięknych w Białymstoku, praca dyplomowa WAPB 2005 3, 4, 5, 6 Budynki zagubione w geometrii współczesnego 
miasta Białystok / Buildings lost in the geometry of todays Bialystok City, źródło: fot. autorki.
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mechanizmów, które współuczestniczą w konstruowa-
niu nastroju, atmosfery, lokalnego ducha miejsc [4]. 
Tak więc należy zbliżyć się i rozszyfrować historię 
odzwierciedloną się w geometrii miasta, a raczej w jej 
zmianach i deformacjach. Czyli zidentyfikować frag-
menty miasta na poziomie modelu matematycznego, 
poprzez analizę planu miasta pod kątem powiązań 
architektoniczno-urbanistycznych poszczególnych 
fragmentów i elementów przestrzeni miejskiej oraz 
ich wzajemnych relacji geometrycznych. W zamy-
śle metody, dane architektoniczne stanowią równole-
głe do historycznych źródło wiedzy o przestrzeni [5].

Jacek Dominiczak, opisując metodę konstruowa-
nia kodu miasta, wyjaśnia, iż: Badania neurologii wy-
kazują, że to właśnie deformacja jest tym rodzajem 
informacji, która jest zapamiętywana i która umożli-
wia rozpoznanie obiektów wcześniej poznanych. Tak 
wiec informacja o deformacji na swój sposób kodu-
je cały obiekt na tyle, ze staje się on później rozpo-
znawalny [6]. Metoda ta, oparta o Psychologię Po-
staci (Gestalt) [7], w celu określenia deformacji wy-
korzystuje geometrię, aby uzyskać pewien rodzaj 
mapy mentalnej [8] w postaci siatki przestrzennej 
odnotowującej to, co świadomie widzimy i co wyni-
ka z matematycznego modelu miejsca (il. 2). W ten 
sposób na tle istniejących planów miasta powstają 
nowe geometrie. Porównanie rzeczywistej mapy te-
renu i „mapy mentalnej” na poziomie rozbieżności 
geometrycznych, zdradza różnicę między tym, co 
widzimy, a tym, co odbieramy na nie do końca zro-
zumiałych poziomach świadomości. Na podstawie 
podobieństw i różnic powstaje kod deformacji, któ-
ry staje się pewną nową ramą, punktem odniesie-
nia dla przyszłych wydarzeń. Jest prototypem, pier-

wowzorem określającym nową geometrie przestrze-
ni danego miejsca.

Deformacja prototypu wynikająca ze złożonej geo-
metrii ulic to wydobycie tajemnicy tego, co już prze-
minęło, na zewnątrz. Poprzez deformację ujawnia 
się sekretne ukryte relacje w spotkaniu budynków 
zachowujących indywidualność. Zachowanie odręb-
ności wnosi dodatkową wartość, jest zaletą, jest lep-
sze niż stopienie się w jedna całość. Po przez defor-
mację geometrycznego porządku w nowym budynku 
można w magiczny sposób dotknąć drugiej strony. 

Tak więc miasta nie powstają z dnia na dzień, są 
procesem zachodzącym w czasie, w którym prze-
szłość i teraźniejszość to pojęcia których nie można 
oddzielić. Im dłużej płynie czas tym bardziej miasto 
się zmienia, zatraca pierwotny kształt i często zaciera 
ślady swojej historii. Ale są miejsc, które nie uginają 
się pod presją teraźniejszości, wytrwale bronią swoje-
go charakteru. Są silniejsze niż czas, a im więcej go 
upłynie, tym wyraźniej widoczna jest ich odrębność 
i wyjątkowość. Taka złożona, wielowarstwowa struk-
tura czyni każde miasto indywidualnym wśród tysiąca 
mu podobnych. Każde z nich opowiada inną historię 
poprzez budynki które przetrwały próbę czasu, któ-
re wyróżniają się z otoczenia swoją innością. Wydają 
się one niedopasowane do miejsca w którym stoją, 
a przecież to one były tu pierwsze i sprawiają że na-
wet podświadomie możemy poczuć ducha danego 
miejsca skrywanego w deformacji geometrii miasta.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę 
w latach 2010–2012, jako projekt badawczy N N527 
075938.
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PRZYPISY

[1] B. Tschumi, Architecture and Disjunction, s. 227 (tł. autorki).
[2] A. Rossi, The architecture of the city, s. 29 (tł. autorki).
[3] J. Dominiczak, Ukryte warstwy tożsamości miasta i za-
gadnienia metodologii projektowania, w: Tożsamość miasta 
odbudowanego: autentyzm – integralność – kontynuacja, red. 
R. Cielatkowski, Gdańsk 1998. 
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Psychologia postaci (Gestalt) opowiadającą się za tym, 
aby życie psychiczne traktować jako twór złożony z pew-
nych wyłaniających się całości. Pierwotnie teoria Gestalt 

stanowiła zaproponowaną przed II wojną światową w Niem-
czech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i ak-
ceptowanych na początku XX wieku.
[8] Mapa wyobrażeniowa (mapa poznawcza, mapa mental-
na) – zbiór wyobrażeń danej jednostki lub grupy zawierają-
cy informacje o przestrzennej organizacji zjawisk. Badania 
map wyobrażeniowych polegają na analizie dokumentów 
wykonanych przez badane osoby. Były to albo mapy-szkice, 
albo opisy słowne. W przypadku mapy analizowany jest to 
sposób wykonywania rysunku, orientacja rysunku, wzajem-
ne ułożenie obiektów, obecność lub brak pewnych elemen-
tów, powiększenie lub pomniejszenie niektórych obszarów. 
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ZMIERZCH BOGÓW, CZYLI JAK NISZCZEJĄ BUDYNKI

TWILIGHT  OF  THE  GODS  OR  HOW  BUILDINGS  BECOME  RUINED

Starzenie się budynków może być niezwykłym i fascynującym zjawiskiem. Architektura potrafi dobrze się sta-
rzeć, ale trzeba dać jej szansę. Zjawisko przemijania architektury, deformacji i w końcu umierania to wypad-
kowa wielu sił – tych niezależnych od człowieka, ale również ludzkiej bezmyślności. Problem ten szczegól-
nie dotyka niechcianego dziedzictwa PRL – podręcznikowych dzieł architektury powojennego modernizmu.

Słowa kluczowe: przemijanie architektury, nietrwałość, powojenny modernizm

The ageing of buildings may be an unusual and fascinating phenomenon. Architecture can grow old grace-
fully but we must give it a chance. The phenomenon of the passing of architecture, deformation and finally 
death is the effect of numerous forces – those independent of man but also human thoughtlessness. This 
problem greatly affects the unwanted heritage of the Polish People’s Republic – the school-bookish works 
of the architecture of postwar modernism.

Keywords: passing of architecture, impermanence, postwar modernism

Żadne dzieło sztuki nie opiera się działaniu czasu. 
Zmienia się materia, z której zostało wykonane, zmie-
niają się warunki jego odbioru, zmienia się kontekst 
jak również jego relacje z otoczeniem. Rysunek płowie-
je pod wpływem światła, papier żółknie, a farba pęka 
i kruszeje. Zmieniają się mody i upodobania, filozofie 
projektowe i uwarunkowania techniczne. Kwestia tra-
dycji i nowoczesności, a także nieustanne ścieranie się 
współczesności z tym, co kiedyś było modne i postę-
powe, a dziś stanowi nasze dziedzictwo i z różnych 
przyczyn przestało się podobać, to problem narasta-
jący w kontekście heraklitowego panta rei.

Dzisiaj wzorce i porządki nie są już „dane”, a tym 
bardziej „oczywiste”. Jest ich zbyt wiele; zderzają się 
z sobą, a ich przykazania przeczą sobie wzajemnie, 
co pozbawia je nieodpartej, zniewalającej siły [1].

Zmienność, a w konsekwencji przemijanie archi-
tektury, można rozumieć wielorako. Nawet najmniej-
sza jednostka czasowa ma wpływ na zmieniający się 
wciąż wygląd pojedynczego budynku, zespołu archi-
tektonicznego czy wielostrukturowego obszaru. Pory 
dnia, pory roku, świt i zmierzch, powodują inny od-
biór architektury i jej wizualne deformacje. 
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Naturalnym efektem działania i upływu czasu 
jest starzenie się budynków. Ten proces oczywiście 
inaczej wygląda w przypadku Wenecji czy Sieny,  
inaczej zaś starzeje się architektura modernistyczna. 
Pytanie czy starzenie się obniża walory estetyczne 
budynku czy w efekcie nadaje im nową wartość nie 
jest bezzasadne. Niewątpliwie patyna nadaje budyn-
kom zabytkowym specyficzne piękno, szlachetność 
a nawet malowniczość. Wszak piękno ruin stało się 
wartością pożądaną w XVII i XIX wieku stanowiąc 
natchnienie malarzy, pisarzy i poetów. 

Jednakże – historia kołem się toczy… Starą ar-
chitekturę od zawsze wymieniano na nową: kościoły 
średniowieczne powstawały na szczątkach budowli 
rzymskich, a dzisiejszy Paryż nie zachwycałby, gdy-
by nie ambicje Napoleona III.

Powszechnie wiadomo, że w przeszłości budo-
wy wielkich obiektów częstokroć przerywano. Budo-
wa trwała latami, zmieniała się moda i warunki, więc 
siłą rzeczy obiekt był wciąż przekształcany. Najlep-
szym tego zjawiska przykładem są katedry włoskie 
i francuskie. W okresie baroku masowo poddawa-
no przeróbkom średniowieczne kościoły całkowicie 
zmieniając ich wyposażenie i wystrój wnętrz. Z ko-
lei w XIX wieku z upodobaniem likwidowano to, co 
wstawiono w baroku a na ich miejsce wprowadzano 
neoromańskie i neogotyckie elementy.

Po wojnie, która zburzyła prawie wszystko, w całej 
niemalże Europie nadal namiętnie burzono, zwłasz-
cza secesyjne kamienice, aby w imię nowych idei 
wznosić szklane domy, o których marzył Żeromski. 
Po drodze jednak zagubiono potrzeby człowieka. 
Pierwotnie megaskalarne powojenne osiedla miesz-
kaniowe miały być symbolem zerwania z przeszło-
ścią, jednak z czasem wielki sen modernistów za-
mienił się w koszmar, zaś finezja pierwszych bloków 
szybko przeobraziła się w prymitywne, schematycz-
ne i niefunkcjonalne formy.

I tu dotykamy problemu smutnego aspektu prze-
mijania architektury: starzenia się, zeszpecenia, de-
formacji, a w końcu jej umierania. 

Niechciane dziedzictwo PRL
Najbardziej bolesne i haniebne zmiany, które do-

konują się na naszych oczach to – w imię przywraca-
nia estetyki miasta – najpierw doprowadzanie do ru-
iny, a w następstwie wyburzanie i likwidacja obiektów. 
Wraz ze zmianą ustroju zmieniły się wymagania tech-
niczne i funkcjonalne obiektów, ale problem z dzie-
dzictwem architektury powojennego modernizmu 
nie zaczął się wraz z 89 rokiem. Budynki z tamtego 
okresu wykonane z niskiej jakości materiałów, mar-
nie konserwowane, niszczały przez kilkadziesiąt lat.

A przecież lata 60. były najciekawszym okresem 
w powojennej architekturze w Polsce. Nastąpiła paź-
dziernikowa odwilż, eksplodował modernizm, zaś mło-
dzi projektanci, kneblowani do tej pory przez doktry-
nę socrealistycznego budowania, mogli nareszcie roz-
winąć skrzydła. Niestety, awangardowe dzieła z tego 
okresu, niszczeją, by w końcu zostać zburzone. Wi-
doczne jest to w szczególności w Warszawie, Gdań-
sku czy Krakowie, gdzie historyczność miasta symbo-
licznie dewaluuje tę młodszą architekturę, naznaczoną 
ponadto ciężarem konotacji z okresem komunizmu.

Jednym z najwybitniejszych przykładów brutali-
zmu w Polsce był do niedawna katowicki dworzec 
[2]. Niestety ów ekstrawagancki budynek, przez lata 
nie remontowany, zamienił się w smutne targowisko. 
Nie pomogły protesty architektów, historyków sztu-
ki, mieszkańców Katowic i miłośników tego miejsca, 
nie pomogły protesty na serwisach społecznościo-
wych – betonowa konstrukcja z misterną fakturą od-
ciśniętego szalunku nie istnieje.

Nie przetrwał również słynny warszawski Super-
sam [3], który na tle pleniących się powszechnie hi-
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permarketów stanowił rozwiązanie wykwintne i eksklu-
zywne. Podobnie katowicki Pałac Ślubów [4]. Dział-
ka po nim ma zostać sprzedana i przeznaczona pod 
budowę wieżowca.

Warszawski Pawilon Chemii [5] również nie wy-
trzymał próby czasu – na miejscu modernistycznej 
konstrukcji powstała galeria handlowa.

Śmierć techniczna nie ominęła słynnego sopoc-
kiego Domu Turysty z restauracją Miramar [6], kra-
kowskiego hotelu „Forum” [7] służącego obecnie za 
gigantyczny wieszak reklamowy, zaś lubelskie pawi-
lony Hansenów [8] oblepione tandetnymi dobudów-
kami, okratowane i zniekształcone można już tylko 
podziwiać na starych zdjęciach.

Bylejakość i bezmyślność czyli dewastacja
Architektura umiera również na skutek niewyba-

czalnych deformacji wynikających z nieprzemyśla-
nych przebudów i termomodernizacji. Wymiana sto-
larki okiennej wraz ze zmianą podziałów, likwidacja  
detali, zarówno elewacyjnych jak i wnętrzarskich 
a nade wszystko rozpleniona, krzykliwa reklama po-
woduje, że architektura nikczemnieje, karleje, aż sta-
je się jedynie stelażem i tłem dla reklamodawców.

Niewątpliwie ciekawym zjawiskiem jest nasz rodzimy 
socrealizm, który tak bardzo potępiany i wyśmiewany 
jeszcze 25 lat temu, teraz zaczyna dobrze się starzeć, 
wręcz stał się modnym zjawiskiem kulturowym przycią-
gającym rzesze turystów, artystów i animatorów kultu-
ry. W 2004 roku nowohucki układ urbanistyczny został 
wpisany do rejestru zabytków. Niestety, osiedle Cen-
trum B za chwilę straci swój charakter na skutek nie-
przemyślanych remontów i odświeżania elewacji. Za-
chowanie ich w pierwotnej powinny stać się ważnym 
punktem polityki lokalnej, ale niestety, pod styropianem 
znikają charakterystyczne elewacje.

Prawo autorskie nie pozwala na ingerencję bez 
pytania architekta o zgodę, ale w Polsce rzadko jest 

przestrzegane. Powojenne budynki są przerabia-
ne i nikt o nie należycie nie dba, przykłady można  
mnożyć: sopocki „Monciak” [9], restauracja Cristal 
w Gdańsku-Wrzeszczu [10], warszawskie pawilony: 
bar „Gruba Kaśka” [11] czy „mondrianowski” bar 
Wenecja [12].

W Krakowie wymiana stolarki, docieplanie, „prze-
róbki elewacyjne” i kolorystyczna samowolka znisz-
czyły już m.in. budynek Akademii Pedagogicznej [13], 
budynki na miasteczku studenckim, to samo dotyczy 
Domu Turysty [14], do niedawna zagrożony był rów-
nież zespół tzw. „żyletkowców” [15].

Z drugiej strony mamy architekturę całkiem „po-
rzuconą” – przykładem mogą być monumentalne, 
charakterystyczne i niewyobrażalnie zaniedbane  
elewacje nowohuckich kin „Świt” i „Światowid”, któ-
re, nie pełniąc już swoich funkcji – zginęły pod na-
porem reklam, graffiti oraz innych prowizorycznych 
dodatków. 

Ikona krakowskiego modernizmu – kompleks „Ki-
jów” – Cracovia”, dzieło W. Cęckiewicza na trwale 
wpisana w pejzaż kulturowy Krakowa, do niedawna 
zagrożony wyburzeniem, dziś nikczemnieje oblepio-
ny żałosnymi reklamami, dobudówkami ulegając po-
wolnej degrengoladzie. Jak na ironię, 150 metrów od 
tego miejsca znajduje się Muzeum Narodowe, któ-
rego misją jest ochrona dzieł sztuki. Los kultowego 
dzieła krakowskiej moderny teraz zależy od pomysło-
wości nowego właściciela. Dotychczasowy sprzedał 
obiekt z powodu jego nierentowności, a także prze-
starzałej konstrukcji, która rzekomo nie pozwala na 
jego modernizację. A przecież gruntowna rehabilita-
cja tego reprezentacyjnego wnętrza urbanistycznego,  
którego jedną z pierzei stanowi właśnie Cracovia do-
mykająca przestrzeń pomiędzy Alejami Krasińskiego, 
gmachem Muzeum Narodowego a Błoniami, powin-
na się stać tematem międzynarodowego konkursu 
architektonicznego.
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Nie potrafimy już znieść niczego, co trwa w nie-
zmienionym kształcie. Nie umiemy już czerpać po-
żytków z nudy [16].

Architektura trwa, gdy da się jej szanse przetrwa-
nia. Jeszcze sto lat temu nikomu nie przyszłoby do 
głowy, ze w fabrykach i budynkach przemysłowych 
powstaną muzea, hotele czy mieszkania. Historia nie-
jednokrotnie dowiodła, ze przetrwać mogą budynki, 
które poddały się przemianom. Klasyczne przykłady 
to rzymski Panteon, dawny dworzec d’Orsay funk-
cjonujący jako muzeum impresjonistów, czy londyń-
ska elektrownia Bankside, w której mieści się Tate 
Modern. Rewitalizacja londyńskich doków, Manche-
steru czy sąsiadującej z Manhattanem Meatpacking 
District to już dziś klasyka sztuki interdyscyplinarne-
go połączenia wiedzy urbanistów, architektów i pla-
nistów, która przedłużyła życie całym zdegradowa-
nym obszarom miejskim. Zaś słynne wiedeńskie Ga-
zometry są wzorcowmy przykładem historii spiętej ze 
współczesnością – przestrzeni „odzyskanej” będącej 
atrakcją i magnesem zarówno dla mieszkańców, jak 
i turystów z całego świata.

Należy przypomnieć, że dorobek polskich archi-
tektów w tej dziedzinie jest niebagatelny. Przetrwa-
ły budynki przemysłowej Łodzi takie jak przędzalnia 
Karola Scheiblera, fabryka Izraela Poznańskiego czy 
tereny wokół dworca Łódź Fabryczna, przetrwał Sta-
ry Spichlerz w Gliwicach czy dawny Browar Hugge-
rów w Poznaniu. W Krakowie budowa Muzeum Kan-
tora i nowej siedziby Cricoteki przedłuży życie starej 
elektrowni w Podgórzu.

Takiej szansy awangardowa moderna raczej nie 
dostaje. Niegdyś funkcjonalne dworce, hotele, pasa-
że, teraz powoli obumierające, to obiekty nieopłacalne 
dla inwestora i dla miasta. A przecież dzisiaj willa Willa 

Tugendhatów Miesa van der Rohe w Brnie jest wizy-
tówką Czech podobnie jak katedra św. Wita, a mo-
dernistyczne osiedla Berlina wpisano na listę świa-
towego dziedzictwa.

Przemijanie architektury jest procesem natural-
nym. Życie trwa dzięki temu, że komórki są wymie-
niane, a zatrzymanie tego procesu to moment 
śmierci. „Te komórki nie wymieniają się jednak 
losowo, lecz nowe zastępują najsłabsze. Tak samo 
jest w mieście, to żywy organizm, w którym należy 
burzyć gorsze, aby stawiać lepsze. Doskonałym 
przykładem są takie miasta jak Mediolan czy Paryż” 
[17]. Jednak grzesznym i bulwersującym zjawi-
skiem jest zaniedbanie, degradacja i pozbawienie 
opieki obiektów ważnych i wartościowych. Doty-
czy ono w szczególności architektury „odwilży”, 
tzw. „źle urodzonych”, obiektów powojennego 
modernizmu – naszego wstydliwego dziedzictwa 
z okresu PRL. Wynika to z ogólnego kryzysu war-
tości i autorytetów, z czasu zmian i przewartościo-
wań. Trwałość pomału przestała być wartością. 
Trwałość architektury również. Stąd brak szacunku 
dla dorobku poprzednich pokoleń, który pozwala 
na zniszczenie budynku a następnie szybką jego 
wymianę na następny. Sentymenty takie tak cią-
głość i tożsamość kulturowa nie mają szans w zde-
rzeniu z rachunkiem ekonomicznym. Smutna histo-
ria powolnego upadku jednego z najświetniejszych 
obiektów powojennego modernizmu w Polsce – kra-
kowskiego hotelu Cracovia potwierdza baumanow-
ską tezę o tymczasowości i nietrwałości nawet 
najtrwalszej ze sztuk, gdyż przecież „mody przycho-
dzą i odchodzą z zawrotną prędkością, a wszystkie 
obiekty pożądania starzeją się i zaczynają budzić 
niechęć, a nawet odrazę, zanim jeszcze zdążymy 
się nimi nacieszyć [18].
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Architektura ginie nie tylko dlatego, że jest już nie modna, brzydka, stara i ma pryszcze. Giną także nowe 
i piękne domy. W ciągu paru sekund znikają z powierzchni ziemi całe miasta. Po latach na tych miejscach 
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Architecture dies not only because it is out of fashion, ugly, old and has pimples. New and beautiful houses 
die as well. Within several second whole cities disappear from the Earth. After years in these places arises 
new other houses, which often change not only their own style but also manner of thinking of their residents 
for long centuries.
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Jest wiele powodów i okoliczności, w których 
architektura starzeje się bądź wręcz umiera podobnie 
jak żywy organizm. Niektóre z nich zostały scharakte-
ryzowane hasłowo w programie konferencji. Zapewne 
w rzeczywistości okoliczności w jakich architektura 
odchodzi w niepamięć bądź starzeje się ideowo, 
materiałowo, formalnie i stylistycznie jest znacznie 
więcej niż tych, które opisywano w glossie do dys-
kusji. W tym miejscu poddano analizie ten przypadek 
dematerializacji architektury, który dzieje się w spo-
sób nagły, wręcz katastroficzny. 

Na skutek oddziaływania sił zewnętrznych struk-
tura budynku, miasta, a nawet całego regionu ulega 
destrukcji niezależnie od woli mieszkańców. Jest efek-

tem działań ekstremalnych i to zarówno tych, które 
generowane są przez przyrodę jak i tych, które wy-
wodzą się z programowego działania człowieka, np. 
wojny. W tym przypadku architektura dematerializuje 
się w sposób bezwzględny niezależnie od tego czy 
jest nowa i ładna czy jest technicznie i stylistycznie 
zużyta. W tym przypadku proces destrukcji może 
być różny. Wśród sprawców tych działań znajdują 
się takie żywioły jak ogień, trzęsienie ziemi, tsunami, 
wybuch wulkanów, powódź, huragan itp. Siły te po-
chodzą od natury i są w znacznym stopniu nieprze-
widywalne również przy dzisiejszym stanie techniki.

Jakby tych sił destrukcyjnych było mało, są jesz-
cze takie, które generuje człowiek przeciwko człowie-
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kowi. Wojna, bo ten właśnie żywioł mam na myśli, 
niszczy nawzajem dorobek całych cywilizacji. W tych 
okolicznościach destrukcji ulega architektura całych 
zespołów mieszkalnych i miast, niezależnie od jej war-
tości kulturowej, materialnej i niezależnie od wieku 
materii. Tak więc mozolnemu procesowi budowania 
towarzyszy z drugiej strony proces destrukcji, który 
działa bądź to niezależnie od naszej woli (zjawisko-
wo), bądź pragmatycznie i programowo prowadzo-
ny przez człowieka przeciwko drugiemu człowieko-
wi. W sposób naturalny zniknęły m.in. miasta Pom-
pea i Herkulanum zalane przez lawę Wezuwiusza.

Podobnie choć przy pomocy sił tsunami fale oce-
anu zmiotły z powierzchni ziemi japońskie miasta Na-
gano i Niigata. Trzęsienia ziemi niszczą każdego roku 
setki miast i osiedli nie bacząc na ich wartość kulturo-
wą. Huragan Catrine zniszczył w 2007 roku znaczny 
obszar Zatoki meksykańskiej. Na tym tle mit o Atlanty-
dzie i jej zatonięciu w głębinach oceanu jawi się jako 
idylla, a nie apokalipsa, której miejsce i czas dotąd 
pozostają niewyjaśnione [1].

W grupie zjawisk niewyjaśnionych, w których 
powody destrukcji do dziś jeszcze nie są jasne 
jest znacznie więcej. Wśród nich np. Machu Pic-
chu, gdzie nie wiemy do końca, dlaczego miejsce 
to zostało porzucone przez mieszkańców i zostało 
później wchłonięte przez dżunglę. Także nie jest do 
końca wyjaśnione opuszczenie grodu przez miesz-
kańców Biskupina, który przez wieki tkwił w mokra-
dłach Niziny Wielkopolskiej.

Na tym tle równie mocno rysują się także działania 
destrukcyjne dla kultury materialnej ludzkości, które 
pochodzą od człowieka bądź są skierowane przeciw-
ko drugiemu człowiekowi. Skutki wojny bądź niena-
wiści społecznej są równie groźne jak te pochodzą-
ce od natury. Okoliczności, jakie towarzysza wojnom 
na przestrzeni dziejów, są nam powszechnie znane. 
W ferworze walki ginie wiele organizmów żywych ale 
także ginie bezpowrotnie materia. Wśród tej ostatniej 

architektura stanowi większość. Wśród działań total-
nej wojny rozróżniamy jeszcze i takie, które są sym-
boliczne, bo wymierzone w czułe miejsca systemów. 
Wystarczy przytoczyć niektóre z nich: zburzenie Ba-
stylii, podpalenie Reichstagu, atak na WTC itp.

Często w ramach zemsty lub rewanżu mścimy się 
na ikonach systemu, pomnikach, świątyniach lub pała-
cach i wyrywamy z korzeniami brązowe figury tyranów.

Na tym tle ocalenie przed zemstą ludu Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie jest nie lada osiągnięciem 
cywilizacyjnym, a wpisanie go do rejestru zabytków 
dowodem dużej tolerancji społecznej naszego naro-
du wobec historii.

Wielokierunkowo przebiega również odradzanie 
się architektury po zniszczeniach. Bywa, że znika 
ona bezpowrotnie i na zawsze pozostaje ikoną w li-
teraturze lub w pamięci człowieka. Jest także i tak, że 
pozostaje legendą od początku do końca, jak wspo-
mniana wcześniej Atlantyda.

Znamy także z naszej najnowszej historii przypa-
dek, gdy zniszczony organizm miasta w trakcie dzia-
łań wojennych odradza się niczym Feniks z popiołów 
i nadal żyje odbudowany siłą społeczeństwa, jak na 
przykład Warszawa.

W działaniach destrukcyjnych generowanych 
przez wojnę ilość energii poświęcona na destrukcję 
wydaje się być później równoważona przez wysiłek 
jaki jest konsekrowany na odbudowę zniszczonej 
substancji. W tym czasie czynnik rachunku ekono-
micznego i rentowności inwestycji bywa pomijany. 
W przypadku reinkarnacji architektury, która została 
odzyskana z łona natury, jak np. Pompeje czy Herku-
lanum, Mykeny, Teby, Karnak, Palmira itp. Ich drugi 
byt bardzo mocno rzutuje na historię cywilizacji i czę-
sto powoduje jej zmiany w stylu bądź kulturze. Na 
tym tle odżycie dwóch miast zalanych lawą przez 
wybuch Wezuwiusza stało się przyczyną głębokich 
zmian kulturowych i renesansu kultury antycznej po 
średniowieczu.
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Podobne odniesienia mają współczesne wyda-
rzenia, które w podobny sposób oddziaływają na 
nasze życie bieżące. Często tylko na to nie zwra-
camy uwagi. 

W moim prywatnym bycie dotknął mnie również 
jeden z żywiołów, który przemienił i rozpuścił w nie-
byt własny dom. Zbudowany z materiałów odwracal-
nych a wiec łatwo I całkowicie rozpuścił się w środo-
wisku. Pozostała fotografia i pamięć o ludziach, którzy 
w nim mieszkali przez lata. Żywioł odmienił spojrze-
nie na to co było i spowodował że na tym miejscu 
powstanie już zupełnie inny dom. Bogatsi o doświad-
czenia staramy się popełniać nowe błędy. Powstaje 
nowy dom, różny formalnie, stylistycznie, materia-
łowo ale podobny ideowo. Na tle takich nieszczęść 
odczytujemy inne przywiązanie do materii. Zaczy-
namy rozumieć uzdrowicielską rolę żywiołu, który 
powołuje nowe byty w sposób pośredni.

Przyroda sama w sobie wytwarza takie mechanizmy 
i stany, w których nie konserwuje w sposób absolutny 
bytów, które są nieodporne na działania ekstremalne.

Nieprzewidywalność i zaskoczenie okoliczności 
na które człowiek ma ograniczony wpływ, które jed-
nak zmieniają czasem nasze otoczenie a nawet po-
glądy. Często w ramach dźwigania się z ruin w pro-
cesie odbudowy odkrywamy nowe, dotąd nieznane 
funkcje i wartości bytu.

W życiu cywilizacji proces ten rozmywa się i wi-
doczny jest tylko w skali historycznej. Często rozmy-
wa się w kilku pokoleniach. Jeśli natomiast zjawisko 
to zmieści się w życiu jednego pokolenia rola zmian 
i ich wpływ na świadomość człowieka doświadczo-
nego tym zjawiskiem jest niebagatelna. 

Natura bowiem nie zna pojęcia konserwacja, nato-
miast eliminacją posługuje się w sposób bezwzględny.

PRZYPISY

[1] Atlantyda – mityczna kolebka cywilizacji, która za-
przątała umysły poszukiwaczy od czasów, kiedy Platon 
w swych dialogach Timaios’a i Kritias’a przekazał źródła 
o wspaniałym kontynencie. Pogląd, iż rzeczywiście istnia-
ła znajduje również wielu przeciwników jak i zwolenników. 
Gdzie leży prawda, czy rację miał Arystoteles spychają-

cy historię o Atlantydzie między bajki czy Platon jego 
nauczyciel? Czy rozwój współczesnej nauki może dopro-
wadzić do rozwiązania tej zagadki? Hipotezy i prezenta-
cje różnych poglądów dotyczących Atlantydy, jej związku 
z Trójkątem Bermudzkim odnaleźć można w pozycji autor-
stwa Andrzeja Marks.
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Pomimo powracającego przeświadczenia, że powstający dziś świat jest zupełnie nowy i potrzebuje nowej 
estetyki, niemożliwa jest architektura całkowicie odcinająca się od poprzedników. Przykładem są współcze-
sne dzieła, w których możemy znaleźć ślady idei racjonalistycznych. Ich twórcy sięgają do przeszłości do 
esencji architektury ukrytej w formach niezmiennych, typowych, rozpoznawalnych, opartych o stałe i czy-
telne zasady. Współcześni twórcy kontynuują idee racjonalistyczne drugiej połowy XX wieku, kontynuujące 
tradycje dalszej przeszłości. 

Słowa kluczowe: architektura racjonalna, La Tendenza, przeszłość 

Regardless of recurring conviction that the world today is completely new and needs new esthetic, archi-
tecture entirely distancing itself from the predecessors is impossible. Some specific contemporary works, 
with traces of rationalistic ideas can be an example of above-cited. Their creators reach to the past to the 
essence of architecture hidden in invariable, typical, recognizable forms, based on solid and readable ru-
les. Contemporary creators continue rationalistic ideas of second half of 20th century, that have been conti-
nuing tradition of far distant past.

Keywords: rational architecture, La Tendenza, past

Trudność jednak leży w tym, że nie wydajemy się 
odpowiednio wyposażeni ani przygotowani do tego 
wysiłku myślowego, do zadomowienia się w rozstę-
pie między przeszłością i przyszłością. Przez długie 
okresy naszej historii, a właściwie przez tysiąclecia, 
jakie minęły od założenia Rzymu i jakie uwarunkowa-
ne były rzymskimi koncepcjami, rozstęp ten wypeł-
niany był czymś, co od czasów rzymskich nazywali-
śmy tradycją [1].

1. Historia myśli i sztuki to odwieczna walka Apol-
la i Dionizosa. Dionizos bóg nadmiaru i przekrocze-
nia, irracjonalności, swobody, narusza prawa i zwy-
czaje. Apollo to bóg harmonii, umiarkowania, zgody 
i proporcji. Wiek XX stał się areną walki przeciwieństw 
w sztukach: akademizmu z awangardą, abstrakcji 
geometrycznej z ekspresjonizmem, abstrakcyjności 
z figuratywnością, minimal artu z pop art’em, percep-
cyjnej „dosłowności” z symbolicznością, obiektywno-
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ści z subiektywnością, dzieł prostych ze zrozumiały-
mi jedynie dla wtajemniczonych. Historia architektu-
ry to również ciąg rewolucji i ewolucji: historycyzmu, 
modernizmu, postmodernizmu, minimalizmu, neo-
modernizmu, dekompozycji. Toczące się koło postu 
i karnawału zdaje się być zjawiskiem stałym. Trwa-
łe są idee stojące za tymi dwoma fundamentalnymi 
podejściami twórczymi – redukcji i ekspresji, prze-
mijalne style jako tymczasowe ich manifestacje. Po-
czątek XXI wieku zdaje się być szczególnym czasem 
współistnienia przeciwieństw. Style, a raczej tenden-
cje, podporządkowane są modzie, z zasady szybko 
przemijającej. Walka została zakończona lecz poszu-
kiwania estetyki i języka adekwatnego do wyrażenia 
współczesnego świata trwają. 

Czy jednak jest w ogóle możliwe uchwycenie 
rzeczywistości w erze płynnej nowoczesności, która 
„nie wyznacza sobie punktu docelowego ani nie za-
kreśla linii finiszu; ściślej mówiąc, przyznaje właści-
wość wiecznego trwania li tylko stanom nietrwałości 
i niedokończoności” [2]? 

2. Pomimo powracającego przeświadczenia, że 
powstający dziś świat jest zupełnie nowy i potrzebu-
je nowej estetyki i zdefiniowanego języka, niemoż-
liwa jest architektura całkowicie odcinająca się od 
poprzedników. W czasie, gdy poszukiwanie jedne-
go, obejmującego wszystko architektonicznego sty-
lu już nie obowiązuje, gdyż dzieła architektoniczne 
nie mają wystarczająco dużo cech wspólnych, by 
umożliwić jego powstanie, przedrostki post, neo…, 
dodawane do starych zdawałoby się wyczerpanych 
pojęć, pomagają twórcom, krytykom, obserwatorom 
i użytkownikom bezpieczne zakotwiczenie w jakiejś 
znanej, oswojonej kategorii estetycznej.  Poprzedni-
cy przygotowywali i przygotowują nadejście następ-
ców. Następcy, paradoksalnie pragnąc kontestować 
poprzedników, korzystają z dorobku twórców bardzo, 
wydawałoby się, od siebie odległych. 

Dziś, podczas gdy wielu twórców używa teorii 
chaosu i złożoności jako metody kreacji i wyjaśnie-
nia środowiska architektonicznego i urbanistyczne-
go, dla części architektów nadal ważne jest, by trwać 
przy kontrastującym podejściu, które nie ma inten-
cji zmieniania świata i wymyślania nowych kształtów, 
lecz pragnie powrotu do stałych wartości, idei i form 
fundamentalnych.

Część, pragnąc tworzenia architektury dynamicz-
nej, ekscytującej, bardziej aktywnie komunikacyj-
nej, eksperymentalnej, wybiega w przyszłość. Inni 
sięgając do przeszłości do idei poszukiwania esen-
cji architektury w formach niezmiennych, typowych, 
rozpoznawalnych, pomijają w swej twórczości orygi-
nalność, szukając „zadziwienia” w formach ponad-
czasowych. Trwają jednoczesne próby skłaniające do 
uczenia się na nowo patrzenia na formy z przeszłości 
i takie, które chcą świat form dostosowany do domi-
nującego fragmentarycznego percypowania świata, 
stworzyć na nowo.

3. Przykładem próby przywołania idei i form 
z przeszłości, może być Muzeum Literatury Współ-
czesnej Davida Chipperfielda (Marbach am Neckar, 
2002–2006). Poszukiwania architekta przywodzą na 
myśl te twórców La Tendenzy, włoskiej szkoły lat 60. 
i 70. XX wieku określanej mianem neoracjonalizmu. 

Twórcy, którzy rozpoczęli dyskurs – Aldo Rossi, 
Giorgio Grassi, Carlo Aymonino, Vitttorio Gregotti, 
Antonio Monestiroli, pragnęli sformułować racjonalny, 
niezmienny, oparty o ścisłe logiczne podstawy spo-
sób tworzenia architektury i próbowali wyśledzić przy-
kłady takiej architektury w przeszłości. Dążyli do skon-
ceptualizowania architektury jako dziedziny mającej 
niezmienne zasady. Aldo Rossi pisał, że: „niezmien-
ność pochodzi z racjonalnego i redukcyjnego cha-
rakteru wyrazu architektonicznego”[3]. Architekci 
widzieli źródła przyszłej architektonicznej działalno-
ści w ramach ustanowionego w przeszłości repertu-
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1. Giorgio Grassi, Akademiki, Chieti, 1976–1979 / Giorgio Grassi: Student Housing, Chieti, 1974
2. David Chipperfield, Muzeum Literatury Współczesnej, Marbach am Neckar, 2002–2006 / David Chipperfield: Museum of Modern Literature, 
Marbach am Neckar, 2002–2006
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aru architektonicznych form, „typów” i sposobów ich 
relacji. Dążyli do opracowania ograniczonego i uni-
wersalnego zestawu zasad, reguł, które każda gene-
racja dziedziczyłaby od poprzedniej i, według których 
tworzyłaby swoją własną architekturę. Podejmowali 
próby sformułowania sztuki obiektywnej. Przez ujaw-
nienie wiecznej „logiki” architektury będącej ponad 
indywidualnymi wyborami dążyli do przekraczania 
subiektywności.

Dowodem na aktualność tendencji racjonalistycz-
nych są stale pojawiające się przykłady w świecie 
architektury. Wartości i idee architektury racjonali-
stycznej okazują się być nadal trwałe. Gdy życie 
stało się fragmentaryczne, niematerialne i niepew-
ne, wewnętrzna potrzeba człowieka uciekania się 
do spokojnych i bezpiecznych przestrzeni, trwa-
łych materiałów może stać się coraz silniejsza. Po-
wstaje architektura, która unika rozrywki i widowi-
skowych gestów. 

Przykłady prac odwołujących się do wartości archi-
tektury opartych o stałe i czytelne formy wskazują na 
świadome poszukiwanie źródeł pochodzących z prze-
szłości. Idee racjonalistyczne nie odeszły w przeszłość 
i nadal stanową jedną z odpowiedzi na rzeczywistość. 
Przykłady pokazują, że pomimo iż formy są zmienne, 
nie przeniesione bezpośrednio z przeszłości (co zakła-
dała koncepcja „typów” przeciwstawnych „mode-
lowi”), idee racjonalistyczne – poszukiwania rygoru, 

porządku są wciąż trwałe. Ślady myśli racjonalistycz-
nej odnaleźć możemy we współczesnych dziełach 
Livio Vacchiniego (Palestra – Lozanna 1997, La Fer-
riera Offices-Locarno 2003), O. M. Ungersa (Kunstin-
sel Hamburg – 1996, Haus Ungers 3 – Kolonia 1996), 
Davida Chipperfielda (Peek&Clopenburg – Wiedeń, 
Kaufhaus Tyrol – Insbruck 2011, City of Justice – Bar-
celona) Maxa Dudler a(Jacob-und-Wilhelm-Grim Zen-
trum – Berlin, Diözenesbibliothek – Münster, IBM Swit-
zerland Offices – Zurich).

4. Nowy kształt świata stale wymusza poszukiwa-
nie kategorii zdolnych sprostać wyzwaniu „nowych 
czasów”. Wszyscy uczą się żyć w świecie w którym 
nie ma jednego stałego punktu oparcia (również 
w postaci jednego obowiązującego stylu). Bezbronni 
wobec stale zmieniającego się świata szukamy cze-
goś stałego, racjonalnego, logicznego, o co można 
zakotwiczyć, czegoś, co daje bezpieczeństwo. Czy 
słowa A. de Tocqueville’a: „ponieważ przeszłość nie 
rzuca już swego światła na przyszłość, rozum ludzki 
błądzi w ciemnościach”[4] mogą stanowić ostrzeże-
nie by nie wyrzekać się tradycji? Współcześni twór-
cy kontynuują idee racjonalistyczne (dostosowując 
je do aktualnego kontekstu), kontynuujące tradycje 
dalszej przeszłości. Jest to dowodem, że architektu-
ra jest cykliczna – nawet tautologiczna, „musi odno-
sić się do siebie bez końca” [5].

PRZYPISY
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dej, wyd. Aletheia, Warszawa 1994, s. 28.
[2] Z. Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w roz-
pędzonym świecie, wyd. Officyna, Lódź 2010, s. 11.
[3] A. Rossi, Architettura per i Musei, [w:] Scritti Scelti 
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Zasady ekologii odniesione do budynków nakazują uwzględniać ich cykl życiowy, użyteczność i różnorakie 
przystosowanie do potrzeb życia codziennego. Chociaż postulat użyteczności budowli znany jest od trakta-
tu Witruwiusza, to współczesna architektura aspirująca do miana ekologicznej zdaje się gubić element po-
nadczasowości – atrybut dzieła architektonicznego. Rozważania na temat przemijania i użyteczności prowa-
dzą do pytań o „nową” (?) jakość estetyczną proponowanych dziś rozwiązań.

Słowa kluczowe: architektura, czas, użyteczność, użytkowość, codzienność, cykl życia budynku, ekologia

Ecology used in reference to buildings dictate the necessity to consider their life cycle, usefulness and varied 
accommodation to everyday needs. The requirement of usefulness is already known from the Vitruvius’ treatise 
but the contemporary architecture aspiring to be called ecological, seems to lose the element of timeless-
ness – the necessary attribute of the work of architecture. The consideration of the decline and usefulness 
leads to questions about the “new” (?) aesthetic quality of the nowadays proposed solutions.

Keywords: architecture, time, usefulness, use, everyday, building life cycle, ecology

Niegdyś miałem zwyczaj zadawania moim studen-
tom na początku każdego rocznika pytania: „Ilu z was 
uważa się za nieśmiertelnych? Oczywiście nikt nie był 
wystarczająco śmiały by zgłosić się do odpowiedzi. 
Wtedy mówiłem: „Szkoda, przecież architekci powinni 
być przeświadczeni, że mogą być nieśmiertelni – że 
ich budowle ich przeżyją i będą trwać wiecznie…

Daniel Libeskind, [1] 

Budynki, zabudowana przestrzeń wokół nas, pozo-
staje niezmienna poprzez ciągłą zmianę w czasie. War-
tości zapisane w zabudowie łączą pokolenia przeszłe 
z przyszłymi wiążąc przeszłość z przyszłością. Czasem 
przy użyciu metod konserwacji zabytków chcemy pro-
ces zmiany powstrzymać i uzyskać efekt „zatrzymania 
czasu” [2], ale szybkość zmian współczesnego świata 
prowadzi raczej do zjawisk nazywanych przez Paula 
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Virilio „estetyką zanikania” [3]. Virilio pisze o de-lokaliza-
cji, o wojnie czasu, w której czas lokalny nie odgrywa roli 
[4]. Za Paulem Cézanne powtarza: „Trzeba się pospie-
szyć, jeśli chce się jeszcze coś zobaczyć. Wszystko 
znika” [5]. Architektura współczesnych obiektów miej-
skich zatraca się w zalewie „efektów specjalnych” róż-
nego rodzaju elementów medialnej komunikacji [6]. 
Ale jakby na przeciwległym biegunie zglobalizowa-
nej architektury „polerowanej szyby” – efektownych, 
powtarzalnych elewacji – pojawia się estetyka pury-
tańskiego minimalizmu architektury „ekologicznej”. 
Oczywiście w architekturze „zglobalizowanej” ekolo-
gia zyskała swoje miejsce, ale przede wszystkim jako 
„technologia”. Ponieważ budynek, dzieło architekto-
niczne – obiekt materialny poddany był i jest zawsze 
regułom ekonomii (choć architekci uwielbiają ignoro-
wać ten element egzystencji ich dzieł) hasło energo-
oszczędności zadomowiło się w praktyce projektowej. 
Powierzchowne sprowadzenie zasady zrównoważo-
nego rozwoju i myślenia ekologicznego do zaspokaja-
nia jedynie potrzeb ochrony klimatu przed nadmiarem 
dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych nie zmieniło 
sposobu myślenia o budynku i nadal przeważa „trady-
cyjny” sposób kształtowania architektury z pozornym 
„unowocześnieniem” metod projektowania. 

Budynek, który jako obiekt konsumpcji [7] podle-
ga takim samym prawom, jak wszystkie inne przed-
mioty (łącznie z koniecznością utylizacji i recyklingu 
uwzględnianymi w kosztorysie i stanowiącymi o stop-
niu jego ekologiczności), przestaje być elementem 
„uzyskiwania nieśmiertelności”. Zmiana w czasie zy-
skuje nowy wymiar – chwilowości i ulotności od mo-
mentu powstania.

Wraz z upowszechnieniem zasad ekologii i w związ- 
ku z tym przeniesieniem nomenklatury biologicznej 
na obiekty abiotyczne cykl życiowy budynku stał się 
szczególnie istotnym elementem definiowania pro-

cesu projektowego, ale jak zauważa John Thackara 
(w odniesieniu do wszystkich elementów rozwoju 
gospodarczego) „nasza umiejętność dostrzegania 
zmian rozciągniętych w czasie jest wyjątkowo słaba” 
[8]. Szczególnie, iż cykl życia budynku rozumiany jest 
jako jego trwałość oraz koszty utrzymania i bezpo-
średnio przekłada się na użyteczność czyli przydat-
ność danej budowli dla jego użytkownika. A potrzeby 
użytkownika zmieniają się w czasie, inaczej dla budyn-
ków mieszkalnych, inaczej dla obiektów użyteczności 
publicznej. Jednocześnie zmiany te są warunkowane 
zmianami kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi 
czy wreszcie psychologicznymi poszczególnych jedno-
stek. Powoduje to, że mimo iż pozornie projektujemy, 
chcąc uwzględnić zmianę, uelastycznić rozwiązania 
projektowe, dostosowując je do w miarę różnorod-
nych sytuacji użytkowych w gruncie rzeczy projektu-
jemy obiekty „zatrzymane w czasie” odpowiadające 
na potrzeby „tu i teraz” – i dotyczy to tak rozwiązań 
architektonicznych, jak i urbanistycznych. Tak, jak na 
potrzeby danego sezonu odpowiada krój sukienki czy 
design karoserii samochodu. 

„To co nowe może być jedynie rozpoznane na tle 
tego co istnieje w świadomości powszechnej” [9], 
a powszechnie akceptowana jest „potrzeba energoosz-
czędności” bez zrozumienia, że konieczność uwzględ-
nienia „energii wbudowanej” wywołuje nowe potrzeby 
estetyczne [10]. Ta nowa estetyka środowiskowa docze-
kała się już swojej krytyki i postulatu istnienia „eko-
logii bez przyrody”, bo niewłaściwe rozumienie ele-
mentu środowiska naturalnego powoduje wykrzywienie 
obrazu potrzeb, a rola natury sprowadza się jedynie do 
„romantyzowania” potrzeb środowiska naturalnego bez 
uwzględniania jego specyfiki i autonomiczności [11]. 

Porównywanie projektów „ekologicznych” budyn-
ków [12] upoważnia do postawienia tezy, że „ekolo-
giczność” najczęściej otrzymuje bardzo tradycyjną, 
wręcz nostalgiczną formę estetyczną. Częściowo 
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wynika to z postulatu szanowania lokalnych trady-
cji budowlanych, częściowo chyba z przekonania, 
że człowiek najlepiej czuje się wśród znanych form 
i w znanym otoczeniu. W tym kontekście swoiste 
wyzwanie estetyczne stanowi projekt Petera Heimerla 
z 2008 roku przebudowujący istniejącą XIX-wieczną 
zagrodę na dom dla własnej rodziny [13]. Zasto-
sowana tu estetyka wykorzystująca pozostawienie 
w niezmienionej (lub jedynie minimalnie uzupełnio-
nej) formie elementy zastane, utrzymująca właściwie 
wszystkie elementy destrukcji wynikające ze zużycia, 
braku konserwacji i po prostu działania czasu, sta-
nowi wielkie wyzwanie estetyczne, nie tylko dla prze-
ciętnego odbiorcy, ale i profesjonalisty. Architektowi 
w tym projekcie udało się zatrzymać czas poprzez 
delikatne uzupełnienia np. spróchniałych desek przy 
braku renowacji pozostałych; poprzez pozostawienie 
zniszczonego tynku, niedoskonałości muru itp. Można 
porównać w pewnym stopniu uzyskany efekt do tego 
co fascynuje w architekturze Wenecji, bo i tu zabu-
dowa pokazuje upływ czasu i niszczące jego działa-
nie na dzieła ludzkiego umysłu. Ale i budynki – ikony 
współczesnej architektury, jak termy w Vals Petera 
Zumthora przywołują upływ czy może wieczność trwa-
nia czasu. Ponadczasowość przejawia się w formie, 
materiale i tym co niewymierne – wpisaniu dzieła we 
właściwe „miejsce i czas”. Utarte sformułowania stają 
się najwygodniejszym sposobem wyrażania tego, co 
do końca nie daje się zdefiniować, mimo że można 
tu wyliczać np. czystość i minimalizm formy, uży-
cie światła, sposób operowania otwarta i zamkniętą 
przestrzenią itd. Z jednej strony, w projekcie zagrody, 
fizyczna niedoskonałość (zużycie materiału), z dru-
giej (termy) precyzja i doskonała prostota kształtu 
dają ten efekt czasu nieskończonego, ale upływają-
cego jednocześnie. I wprowadzają w zakłopotanie 
przy formułowaniu recepty „właściwej” nowej estetyki 
opartej na rozumieniu współczesnych potrzeb eko-
logicznych otaczającego nas świata – znaczeń, form 

i środków prowadzących do celu, postulatów, które 
ciągle przykrywają ogólniki sformułowań i rzeczywi-
stości wyrażającej się w przetwarzaniu form znanych.

Jak uczą budynki? Co się dzieje po tym jak zostaną 
wybudowane? Książka stawiająca te pytania w tytule 
[14], a następnie serial dokumentalny BBC na niej 
oparty, wpłynęły istotnie na zmianę rozumienia roli archi-
tektury dużej części społeczeństwa. Przyjęcie do świa-
domości, że zmieniające się w czasie potrzeby użyt-
kownika wpływają na estetykę budynku przekształcając 
jego formę spowodowało zmianę sposobu projektowa-
nia architektów – „environmentalistów”. Wypływając i sil-
nie się wpisując w „ekologiczny sposób myślenia” takie 
podejście, skłania się do estetycznej akceptacji zasta-
nego, poddania się „dyktatowi” użytkownika i odejścia 
od projektowania zmieniającego już istniejące przy-
zwyczajenia, zachowania i sposoby użytkowania prze-
strzeni. Odwraca też rozumienie tego, co awangardowe. 
Choć współcześnie to właśnie „awangarda” stała się 
powszechnie obowiązującą normą i to właśnie dzieła 
architektoniczne wpisujące się w ten nurt postępu tech-
nologicznego prowadzą, między innymi przez szybkość 
zmiany, do „estetyki zanikania”.

Steward Brand [15] w swoich rozważaniach doty-
czących zachowania budynków w czasie (które same 
w sobie miały rewolucyjny wpływ na podejście wie-
lu architektów do projektowania) podsumowuje, że 
ewolucyjne projektowanie jest „zdrowsze” od wizjo-
nerstwa. Ale tylko wizje mają tak naprawdę wpływ na 
zmianę rzeczywistości. Bo tylko one kumulując w so-
bie zmianę, prowokują innych do zmiany sposobu 
myślenia, do przewartościowania dotychczasowego 
systemu wartości. Nasze życie praktyczne, nasze ży-
cie codzienne, jednostkowe i we wspólnocie, prywat-
ne i publiczne, organizuje się dzięki formom zapomi-
nania (…) [16], a przecież wizja architektoniczna też 
stanowi pewną formę zapomnienia – o tym co utar-
te, co ogólnie przyjęte, powszechne i zaaprobowane.
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Przemijanie dotyczyło do niedawna głównie ludzkiego życia, które, będąc formą biologiczną i poddając się 
upływowi czasu, ulega unicestwieniu. W opozycji do niego, przedmioty, a tym bardziej przekazywane war-
tości, wiedza i umiejętności – były zawsze znacznie trwalsze, nawet niezniszczalne. Dzisiaj, w epoce kub-
ków jednorazowych, chodzi właśnie o zużycie, przemijanie. Trwanie architektury nabrało wymiaru czysto hi-
storycznego.

Słowa kluczowe: architektura, sztuka, zużycie, przemijanie, pamięć

Up until quite recently, the phenomenon of passing away concerned chiefly the human life which as biological 
form subject to the passage of time, becomes gradually annihilated. In opposition to the human life, objects, 
and especially values, knowledge and skills – have always been more permanent, not to say indestructible. 
Today, in the era of disposable cups, the issue of wear and tear has become a topical one.
The permanence of architecture has acquired a purely historical dimension.

Keywords: architecture, art, wear and tear, passing away, memory

Przemijanie dotyczyło do niedawna głównie ludz-
kiego życia, które, będąc formą biologiczną i pod-
dając się upływowi czasu, ulega degradacji, zuży-
ciu a w końcu unicestwieniu. W opozycji do niego, 
przedmioty, a tym bardziej przekazywane wartości, 
wiedza i umiejętności były zawsze znacznie trwal-
sze, nawet niezniszczalne. Ceniło się tradycję, doro-
bek indywidualny i społeczny, pamięć i historię, sta-
nowiące podstawę dalszego rozwoju.

Dzisiaj, w epoce kubków jednorazowych, chodzi 
właśnie o zużycie, przemijanie. Trwałość przedmio-
tów traktowana jest jak hamulec produkcji. Sztucz-

nie postarza się towary, żeby zwiększyć ich podaż 
i sprzedaż. W najwyższej cenie jest przemysł odzy-
skiwania materiałów dla stale nowego wytwarzania 
towarów jednorazowych. Konsumpcja czyli zużywa-
nie jest siłą napędową gospodarki. Przemijanie czyli 
szybki obrót dóbr stał się wartością najbardziej pożą-
daną bo utrzymującą świat w stałym ruchu.

Trwanie architektury nabrało wymiaru czysto histo-
rycznego. W bieżącym życiu liczy się użyteczność 
na miarę chwili. Kraje bogate określiły czas trwa-
łości i usankcjonowały pełnosprawną przydatność 
architektury na 15 do 25 lat. Tyle trwa cykl zużycia 
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POMNIK 9/11. Wizja Goolda wróży porażającą sugestywność spektaklu / MEMORIAL. Goold’s „submersive” production promises a direct 
look at 9/11
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funkcjonalno-materiałowego budynku. Tak szybko 
zmienia się styl życia i potrzeby. Zgodnie z cenami 
rynkowymi łatwiej i taniej zbudować nowy dom, który 
zadziwi nową stylistyką i zastosowanymi technolo-
giami, niż remontowanie i usprawnianie starego dla 
potrzeb nowoczesności. 

Nasze wnętrza architektoniczne, nie tylko publicz-
ne, ale i mieszkalne, wyzbywają się nie tylko zbęd-
nych bibelotów i zakurzonych książek, ale wraz z nimi 
pamiątek i wspomnień. Czystość formalna i sterylność 
powierzchni zamienia się w pustkę i nicość. Panuje 
przejrzystość, niematerialność, ułuda. 

Sama architektura jako zbudowana tkanka użytkowa 
kryguje się ulotnością formy, zanikaniem i niebytem, 
a zamiast tradycyjnej ochrony przed uciążliwościami 
świata zewnętrznego dba o budowanie nastrojów, aku-
stykę dla dźwięków, zaspokojenie wszystkich odczuwal-
nych potrzeb w jednym miejscu. Dotychczasowe „miej-
sca” z kolei, oddały prym „nie-miejscom”.

Architektura współcześnie nie tylko wyzbyła się 
oczywistej niezbędności materii, ale nawet niezbęd-
ności miejsca. Dla przykładu: jednym z najczęściej 
obecnie przytaczanych i omawianym w najrozma-
itszych konfiguracjach tematycznych – zjawiskiem 
architektonicznym, jednoznacznie postrzeganym 
i zrozumiałym na całym niemal globie – jest feno-
men nowojorskich Twin Towers. W dekadę ich zbu-
rzenia, są najwymowniejszym i najbardziej porusza-
jącym symbolem architektury, znakiem, ikoną, marką, 
tematem i inspiracją dla wszystkich gałęzi sztuki, poli-
tyki, dyplomacji, ekonomii. Są ideą rozpoznawaną we 
wszystkich kulturach i regionach etnicznych. Przykła-
dem niech będzie spektakl urbanistyczny – bo tak 
trzeba nazwać imprezę w stylu „światło i dźwięk” 
przygotowywaną w przestrzeni nowoodzyskanego dla 
miasta doku londyńskiego w Commodity Quay, przy 
St Katharine Docksvenue, przez dyrektora artystycz-
nego całego zamierzenia Ruperta Goolda. Decade to 

multiautorski spektakl znaczący 10. rocznicę wstrzą-
sającego wydarzenia, spektakl, którego struktura 
i wymowa ma równać się jedności greckiej tragedii. 
Dla wielu odbiorców będzie to rodzaj terapii, może 
egzorcyzmu, dla wielu w końcu, może być po pro-
stu odczuwana jako transformacja masowego mordu 
na medium sztuki. Wielokamerowe ujęcia, autorstwo 
kolejnych scen, tworzone indywidualnie przez sied-
miu pisarzy: amerykańskich (Christopher Shinn, Lynn 
Nottage i John Logan) i brytyjskich (Simon Schama, 
Abi Morgan, Samuel Adamson, Mike Bartlett i Alecky 
Blythe) w dwóch 70-minutowych częściach, powią-
zanych scenami baletowymi (w choreografii Scotta 
Amblera), różnorodność efektów wizualnych na tle 
panoramy miasta z dwoma słupami świetlnymi sym-
bolizującymi pomnik 9/11 z Manhattanu w roli głów-
nej [1]. 

Nie jest to pierwsza transformacja tragicznego 
tematu na użytek sceny teatralnej, kinowej czy lite-
rackiej, nie pierwsze widowisko baletowe, ale urba-
nistyczna skala przedsięwzięcia i globalny odbiór 
obrazu kreowanego w skali miasta nadaje nowy 
wymiar również architekturze jako głównemu przed-
miotowemu bohaterowi wydarzenia. Pogrążona w nie-
byt, niematerialna, nawet po wielu latach nie pozwoliła 
się wymienić na inne treści architektoniczne, kształ-
tem, kontekstem miejsca i znaczenia, znakiem i sym-
bolem zyskała życie historyczne. Kiedyś była tylko 
zdublowanym prostym kształtem bryły wieżowca, sta-
nowiącego tylko siedzibę dla pracowników świato-
wego biznesu, biurowym „mrówkowcem” w którego 
wnętrzach produkowano tylko elektroniczny dyktat 
napędzający ekonomiczny ruch i płynność pieniądza, 
teraz stała się niewidzialną przestrzenią o nienaruszal-
nej tożsamości, pustką o twardości nieporównywal-
nie większej niż zniszczone betonowe wieże i głosie 
i wymowie znacznie mocniejszej i donioślejszej niż 
rzeczone ekonomiczne dyktaty. Materialna służebna 
rzecz architektoniczna zyskała wymiar metaforyczny 
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i mistyczny oraz nieodstępne miejsce nawet po swoim 
unicestwieniu.

O ile architektura, jak widać wbrew swojej zasad-
niczej naturze, może żyć życiem niematerialnym, na-
wet nie związanym z miejscem, o tyle z pewnością 
niematerialne życie jest istotą każdego szczególne-
go „miejsca”. To miejsce bowiem wiąże się z konkret-
ną zaszłością, z parametrami geograficznymi, astro-
logicznymi i geologicznymi, z duchem, spirytualną 
obecnością osób tworzących specyficzną aurę, na-
wet jeśli podmiotowy czy przedmiotowy bohater nie 
należał do zbioru przynależnego danemu miejscu. 
To właśnie strażnik miejsca – genius locci stanowi 
o stałości wartości. 

Nawet współczesne, właściwe naszym czasom 
zjawisko gentryfikacji – „uszlachetniania”, a ostatecz-
nie całkowitej wymiany tkanki miejskiej i społecznej 
nie jest w stanie pokonać unikatowości miejsca. Przy-
kładem niech będzie kolejne zjawisko mające miej-
sce w tym samym obszarze, dotyczące tego samego 
przedziału czasu, tej samej wielokulturowej metropo-
lii odzwierciedlającej spektrum najbardziej spektaku-
larnych przemian cywilizacyjnych: London Notting 
Hill Carnival.

Karaibski karnawał w Londynie na Notting Hill, to 
tylko wspomnienie o dawnych mieszkańcach, nie-
mniej odbywa się w tym samym miejscu od 47 lat. 
Kiedyś zapuszczoną dzielnicę miasta zamieszkali 
Jamajczycy, a ich liczne knajpki miały opinię lokal-
nych mordowni. Kolorowa społeczność, muzyka 
etniczna, jazz, przyciągnęły artystów różnego auto-
ramentu, to ten specyficzny koloryt właśnie, ściągnął 
bohemę i yappies, podniósł atrakcyjność i stworzył  
modę na tę lokalizację, co spowodowało podnie-
sienie cen nieruchomości nawet do absurdalnych  
rozmiarów. Efektem było całkowite wyrugowanie 
dotychczasowych mieszkańców i ich hałaśliwych 
lokali stanowiących o charakterze miejsca. Pozostał 

jednak coroczny festiwal, który dla jednych stanowi 
podtrzymanie tradycji, sens życia poprzez spotkania, 
wielomiesięczne przygotowania tradycyjnych strojów, 
spektakli teatralnych i muzycznych, artystycznych 
eventów – dla innych jest prostym zyskiem ekono-
micznym wliczonym w coroczny budżet – dla jesz-
cze innych z kolei, prawdziwym zagrożeniem mie-
nia a nawet życia, bo przyciąga podobnie jak mecze 
piłkarskie, obok tłumu uczestników i fanów, również 
ludzkie męty i kryminalistów. Każda duża impreza 
ludyczna w wielkim mieście poprzedzana jest pełną 
mobilizacją policji, kampanią organizacyjną, rów-
nież ostrzegającą przed zagrożeniami i przewidującą 
przebieg wydarzeń. Mieszkańcy się zbroją, zamy-
kają lub wyjeżdżają na ten czas, zastawiając zasieki 
i zdalnie kontrolując swoje bogate posiadłości [2]. 
Nawet właściciele pubów przedkładają bezpieczeń-
stwo personelu nad spodziewany zysk i barykadują 
się w godzinach szczytu. Te wszystkie zagrożenia, 
niewygody i ponoszone koszty nie zmieniają jednak 
zwyczaju organizacji tradycyjnej imprezy ze względu 
na samą wartość kulturową stanowiącą o odmien-
ności i tożsamości miejsca. Pamięć ludzka i pobu-
dzane nią sentymenty, potrafią budować gigantyczne 
pomniki zarówno materialnej, jak i zupełnie irracjo-
nalnej natury. 

Wątpliwej jakości miejsca nierzadko potrafią przy-
ciągnąć miliony zainteresowanych, byle im nadać 
chwytliwy sens. To zjawisko jest często wykorzysty-
wane w polityce lokalnej dla szybkich zysków lub 
spektakularnych sukcesów. „Proces zmian wizerunku 
dzielnicy i wzrostu wartości nieruchomości jest naj-
szybszy i najbardziej efektywny, jeżeli użyje się w nim 
artystów”. Oferuje się tanie pracownie i wsparcie 
z publicznych pieniędzy. Artyści są pionierami zmian, 
dzięki ich obecności dzielnica staje się modna, (…) 
artyści są potrzebni tylko do wypracowania kapitału 
symbolicznego, uczynienia miejsca rozpoznawalnym. 
Potem stają się już zbędni i inwestorzy bez skrupułów 
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się ich pozbywają [3]. Komercyjne czynsze i zawrotne 
ceny nieruchomości napędzają zyski grupie dewelo-
perów, artyści nie mogąc sprostać zaporowym cenom 
opuszczają pracownie. 

Pod szlachetnym hasłem rewitalizacji miast, 
z założenia poprawiającej warunki życia aktualnym 
mieszkańcom, przemycana jest gentryfikacja czy-
li rugująca prawowitych użytkowników wymiana 
struktur, z którą państwa zachodnie walczą już od 
z górą 30 lat. 

Sama architektura jako materialna struktura miej-
ska ma się dobrze. Jest modernizowana, odnawiana. 
Ale miejsca tworzą ludzie, ich zapał i ich niewymier-
ne umiejętności. Bez aury tworzonej przez człowie-
ka, architektura, jak bezużyteczny kształt nie nabierze 

wartości rzeźby. To użytkownicy warunkują istnienie 
architektury. Nawet architektura mityczna lub inten-
cjonalna istnieje lub nie tylko dzięki odbiorcom. Bez 
ludzkiej myśli nawet antyczny kapitel zostanie zwy-
kłym kamieniem, a kawałek szkła czy plastiku prze-
staną się tak nazywać. Trwałość i przetrwanie archi-
tektury warunkowane jest obecnością człowieka. Aby 
dodatkowo właściwie ją stosować, użytkować i od-
czytywać, potrzebna jest jak najszersza wiedza, efekt 
permanentnej edukacji, bo celem edukacji jest prze-
chowywanie wspólnych zasobów wiedzy i nieustan-
ne udrażnianie kanałów, którymi możemy tę wiedzę 
w razie potrzeby sprowadzić [4]. Może – parafrazując 
egzystencjalne dywagacje [5] – po prostu wystarczy 
wiedzieć, żeby danym było człowiekowi być i stano-
wić o architekturze?
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DRUGIE ŻYCIE MIESZKANIA

APARTMENT’S  SECOND  LIFE 

Zmiany zachodzące w społeczeństwie, nowy model rodziny czy też sposób pracy warunkują poszukiwa-
nie rozwiązań, które ułatwią wykonywanie czynności uważanych za prozaiczne. Wraz z rozwojem techno-
logii użytkownicy mieszkań mają coraz wyższe oczekiwania dotyczące ich wyposażenia. Przed architektem 
stoi nowe wyzwanie: dostosować przestrzeń tak, aby mogła zmieniać się wraz z domownikami, nadążała 
za nowinkami technologicznymi i była na tyle elastyczna, aby sprostać standardom, które będą obowiązy-
wały za kilka/kilkanaście lat. 

Słowa kluczowe: mieszkanie, funkcjonalność, rozwój technologiczny

Changes in society, a new family model or way of working condition the serach for solutions that facilitate 
execution of activities considered to be mundane. With the development of housing technology, users have 
increasingly high expectations of their equipment. An architect Has a new challenge: to adept the space so 
that it can vary with the household, keep pace with technological novelties and was flexible enough to meet 
the standards that will apply in a few/several years.

Keywords: apartment, functionality, technological development

Mieszkanie – produkt z terminem ważności
Czas, gdy jedno mieszkanie towarzyszyło kilku 

pokoleniom, a jedyną zachodzącą w nim zmianą 
był kolor tapety czy farby, w zasadzie mamy już za 
sobą. Wszechobecne kredyty pozwoliły na traktowa-
nie mieszkania jak produktu z ograniczoną datą waż-
ności. Gdy mieszkanie przestaje spełniać nasze ocze-
kiwania, zarówno w zakresie funkcjonalności, wiel-
kości, jak i estetyki, można je zamienić na większe/
mniejsze, wybudować dom bądź przeprowadzić ge-
neralny remont, dając mu tym samym drugie życie. 

Przyjmuję, że pierwotnym kształtem, formą, ży-
ciem danej przestrzeni jest twór, który wyszedł spod 
ręki architekta. Posługując się zasadami ergonomii, 
obowiązującymi wytycznymi oraz normami, architekt 
tworzy wszak przestrzeń z założenia uniwersalną i jak 
najbardziej funkcjonalną. 

Drugie życie pojawia się w kilku przypadkach:
– gdy mieszkanie powstaje już w zmienionej for-

mie (charakterystyczne dla mieszkań z rynku pier-
wotnego; właściciel wprowadza własne zmiany jesz-
cze zanim budynek powstanie, wówczas pierwsze 
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życie mieszkania ma tylko formę papierowego pro-
jektu);

– gdy przechodzi generalny remont ze zmianą 
układu funkcjonalnego (charakterystyczne dla miesz-
kań z rynku wtórnego; wprowadzane zmiany mają 
podnieść standard, wartość lokalu, bądź są odpowie-
dzią na zmiany zachodzące w życiu właścicieli, np. 
pojawienie się/wyprowadzenie się dzieci);

– gdy zmienia się podstawowa funkcja lokalu (np. 
mieszkanie adaptowane jest na lokal usługowy, co 
często ma miejsce w parterach budynków położo-
nych w ścisłym centrum miasta lub przy głównych 
traktach komunikacyjnych);

– gdy zmienia się przeznaczenie/funkcja całego 
budynku (np. biurowiec staje się apartamentowcem, 
fabryka: loftami itp.).

Nowe czy używane?
Zmiana mieszkania na większe zazwyczaj wiąże 

się z powiększeniem rodziny, niewystarczającą po-
wierzchnią życiową czy też chęcią podniesienia stan-
dardu, jakości życia, zmianą statusu społecznego. Ma 
być wygodniej, przestronniej, bardziej funkcjonalnie, 
a coraz częściej także okazalej. 

Na mniejsze mieszkania decydują się zazwyczaj 
single, młode pary, czy też osoby starsze. I tu także 
obowiązują te same wyznaczniki: ma być wygodnie, 
może trochę mniej przestronnie, ale równie funkcjo-
nalnie i okazale. 

Odpowiedzią na te oczekiwania jest bogata oferta 
mieszkań. Rynek pierwotny ma tę przewagę (a może 
wadę), że jeśli klient zdecyduje się wystarczająco 
wcześnie, mówiąc dosłownie, kupuje „dziurę w zie-
mi”. Wyboru mieszkania dokonuje na podstawie ko-
lorowego rzutu z ładnie wrysowanymi meblami, choć 
oczywiście bardzo ważnymi kryteriami są też: lokali-
zacja, cena, standard. 

W tej sytuacji klient ma możliwość przeanalizować 
swoje potrzeby i dostosować układ pomieszczeń tak, 

aby były „szyte na miarę”. Układ ścian działowych, 
hydraulika czy elektryka są zmieniane jeszcze zanim 
powstanie budynek. Niestety pewnym ryzykiem jest 
to, że osoby bez wyobraźni przestrzennej mogą mieć 
problem z przełożeniem papierowej wersji mieszka-
nia na rzeczywiste wymiary. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja mieszkań 
z rynku wtórnego. Konstrukcja budynku, rozmieszcze-
nie kanałów wentylacyjnych, układ okien oraz skala 
przedsięwzięcia bardzo silnie warunkują zakres final-
nych zmian. Stając przed koniecznością „wyprucia” 
całego wnętrza mieszkania włącznie z instalacjami, 
niejeden inwestor zadał sobie pytanie o sens i opła-
calność takiego przedsięwzięcia. Niewątpliwą zaletą 
jest za to możliwość obejrzenia, obcowania z prze-
strzenią danego mieszkania, co pomaga w szukaniu 
nietypowych rozwiązań, czy też niewielkich zabiegów 
ułatwiających jej funkcjonowanie. 

Posłużę się kilkoma przykładami z własnej prak-
tyki projektowej.

1. Mieszkanie singla 
Mieszkanie o powierzchni 45 m2, znajdujące się 

w budynku z lat 60. w śródmieściu Białegostoku, sta-
ło się dla 27-letniego singla zaledwie przystankiem 
– od początku zakładał, że będzie je użytkował tyl-
ko 5–6 lat. Mimo to postanowił przeprowadzić jego 
generalny remont, który nie tylko dostosuje lokal do 
jego potrzeb i oczekiwań, ale także, a może przede 
wszystkim, podniesie wartość nieruchomości. 

Trzypokojowe mieszkanie o jednostronnym doświe-
tleniu na miano apartamentu początkowo nie miało 
co liczyć. Dwie niewielkie sypialnie, przechodni pokój 
dzienny o powierzchni 14 m2, do tego łazienka zaj-
mująca niespełna 2,5 m2 (wyposażona tylko w wannę 
i miskę ustępową) oraz kuchnia (niecałe 5 m2) mogąca 
zmieścić tylko niezbędne minimum, nie wspominając 
o przedpokoju pozbawionym jakiejkolwiek szafy. Ocze-
kiwania? Prysznic, duża wanna, garderoba, kuchnia 
z dużą przestrzenią roboczą, miejsce do przyjmowania 
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gości. Stało się to możliwe tylko dzięki zmianie układu 
ścian działowych oraz korzystnemu usytuowaniu kana-
łów wentylacyjnych. 

2. Pierwsze mieszkanie młodego małżeństwa
Właściciele przyjęli, że kupione w zaledwie 5-let-

nim bloku mieszkanie posłuży im na co najmniej 
10–15 lat. W tym wypadku konieczny był zabieg od-
wrotny: zamiast rezygnować z pokoju na rzecz du-
żej przestrzeni, młode małżeństwo zapragnęło zyskać 
dodatkowy pokój. Stało się to możliwe dzięki przenie-
sieniu kuchni do strefy dziennej i wyburzeniu części 
ścian działowych. Dużym ułatwieniem było zastąpie-
nie kuchenki gazowej płytą elektryczną. Położenie ła-
zienki między ścianą konstrukcyjną a kanałami wen-
tylacyjnymi uniemożliwiło jednak jej powiększenie. 

3. Druga młodość mieszkania... nieco starszego 
małżeństwa

Typowy blok z wielkiej płyty, typowe mieszkanie 
trzypokojowe, które przeszło już kilka metamorfoz, 
każdorazowo związanych ze zmianami w funkcjo-
nowaniu czteroosobowej rodziny. Po opuszczeniu 
gniazda przez pierwsze, dorosłe już, dziecko rodzice 
zyskali w końcu własną sypialnię, rozstając się z roz-
kładaną kanapą w pokoju dziennym. Po wyprowa-
dzeniu się drugiego dziecka, zwolnił się pokój, który 
zaadaptowano na gabinet. Natomiast gdy pojawiły się 
wnuki, okazało się, że mimo dużego stołu jadalnia-
nego w pokoju dziennym, wszyscy lgną do malutkiej 
kuchni. Christopher Alexander zauważył: wydzielona 
kuchnia, odizolowana od życia rodzinnego i uważana 
za wydajną, choć niebyt przyjemną fabrykę pożywie-
nia, to przeżytek z czasów, gdy istniała służba, oraz 
dni nieco nam bliższych, kiedy kobiety skwapliwie 
przejęły rolę służących [1]. Stąd decyzja o powięk-
szeniu jej kosztem nieużywanego gabinetu, stworze-
nia miejsca do wspólnego gotowania, połączonego 
z bawialnią, a nawet w razie potrzeby pokojem gościn-
nym. Wyburzenie jednej ściany diametralnie zmieniło 
odbiór całego mieszkania, przenosząc intensywność 

użytkowania z pokoju dziennego do kuchni. Zabieg 
dał również możliwość zweryfikowania swoich ocze-
kiwań i wyboru między kuchnią otwartą całkowicie, 
częściowo lub z możliwością domknięcia za pomocą 
drzwi suwanych. 

Ognisko domowe czy bar szybkiej obsługi?
Czego tak naprawdę współczesny odbiorca ocze-

kuje od wymarzonego mieszkania?
Pracujące panie i pracujący panowie nie mają cza-

su. I nie ma znaczenia, czy robimy to w domu, biurze, 
w pełnym wymiarze godzin, na dwóch etatach, czy też 
wychowujemy dzieci. Jesteśmy pokoleniem pracują-
cym, uzależnionym od mediów, technologii, komórek 
i internetu. Bombardowani przez natłok informacji ży-
jemy coraz szybciej, starając się zminimalizować czas, 
który poświęcamy czynnościom prozaicznym. Stąd za-
miłowanie do gadżetów, sprzętów, które ułatwiają nam 
życie, a do tego są ładne i robią wrażenie. 

Ciąg kuchenny standardowo powinien zawierać: 
lodówkę, zlewozmywak i kuchenkę. I to minimum 
w każdej kuchni się zmieścić powinno. Tyle tylko, 
że obecnie oczekuje się jeszcze miejsca na zmy-
warkę (która dla wielu jest zbawieniem i „domowym 
przyjacielem”), piekarnika (najlepiej umieszczonego 
na wysokości wzroku), mikrofalówki. Wbudowany 
ekspres do kawy, szuflada trzymająca temperaturę 
potraw i telewizor w szafce kuchennej to na razie 
wyraz ekstrawagancji, ale za kilka lat – zapewne 
norma. Jak to wszystko upchnąć w przestrzeni, którą 
przewidział na kuchnię architekt?

Panujący obecnie trend na kuchnie otwarte na 
salon rodzi chęć, aby funkcjonalności towarzy-
szył odpowiedni wygląd. Chcąc „upchnąć” wszyst-
kie przydatne sprzęty i gadżety, uzyskując przy tym 
przestrzeń roboczą i nie tracąc miejsca do przecho-
wywania, często przyczyniamy się do tego, że efek-
tem końcowym zamiast pokoju dziennego z anek-
sem kuchennym jest piękna kuchnia z substytutem 
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salonu czyli kanapą i telewizorem. A przecież chęć 
korzystania z dobrodziejstw technologii nie powinna 
być traktowana jak fanaberia. J. Maas i J. Referowska 
już w 1963 roku zaprezentowali polskim odbiorcom 
przegląd światowych tendencji i osiągnięć możliwych 
do zastosowania w mieszkaniu [2]. Jednym ze wzor-
cowych rozwiązań była pionierska kuchnia zaprojek-
towana i zrealizowana w latach 1928–29 przez archi-
tektów W. Gropiusa i M. Breuera, którzy umieścili 
piekarnik na wysokości wzroku, a także zastosowali 
płyty ociekowe i pojemniki druciane przy zmywaku.

Podobnie rzecz się ma z łazienką. Zamknięcie 
w małym pomieszczeniu miski ustępowej, umywalki, 
pralki i wanny już nie wystarcza. Szukając przestrzeni, 
nie mając innego manewru, coraz częściej rezygnu-
je się z wanny na rzecz prysznica (przecież i tak tylko 
na szybki prysznic mamy czas szykując się do pracy). 

Polska kuchnia na razie się rozrasta, próbując 
zmieścić potrzebne gadżety. Co będzie za kolejne 
20 lat? Może zbliżymy się do modelu amerykańskie-
go: jedzenie będzie się odbywać głównie poza do-
mem, a kuchnia znów zmniejszy się tylko do nie-
zbędnych sprzętów. 

W pogoni za techniką
Zmiany kulturowe i społeczne nie do końca mają 

odzwierciedlenie w układach funkcjonalnych projekto-
wanych mieszkań. Dlatego użytkownicy we własnym 
zakresie je dostosowują. Sztywne układy pomiesz-
czeń, które nie można poddać metamorfozie dosta-
wiając bądź wyburzając ściany, stają się nieergono-
miczne, nie mają szans na to, by w prosty sposób 
„dostosować się” do zmieniających się warunków.

Na elastyczne kształtowanie przestrzeni miesz-
kania niewątpliwie ma wpływ rozmieszczenie i wiel-
kość okien w budynku. Ich podział, pozwalający na 
dostawienie ściany (zamiast jednego pasma prze-
szkleń) daje wybór między kuchnią otwartą na sa-
lon, kuchnią z jadalnią czy też odrębnym, doświe-

tlonym pomieszczeniem z niewielkim miejscem do 
zjedzenia posiłku i niezależnym pokojem dziennym. 
Unikanie wciskania łazienki między ściany konstruk-
cyjne i biegnące w układzie liniowym piony wentyla-
cyjne umożliwi z kolei powiększenie jej, np. kosztem 
sypialni czy korytarza. 

Architektura reaguje na nowinki technologiczne 
w zakresie konstrukcji czy też materiałów wykończe-
niowych elewacji, pomijając technologię, która przenika 
do wnętrz mieszkań. Dzisiejsza kuchnia nie składa się 
już tylko z lodówki, zlewu i kuchenki, zaś oczekiwania 
odbiorców warunkują rozszerzenie dotychczasowych 
standardów wyposażenia. Ergonomiczne mieszkanie 
w dzisiejszych czasach to takie, które w prosty sposób 
może przejść funkcjonalne przeobrażenie. I nie chodzi 
tu o nadmierne skalowanie mieszkań, tylko zastoso-
wanie prostych zabiegów, które umożliwią chociażby 
wstawienie dodatkowego blatu roboczego pod oknem. 

Mieszkanie, które kupujemy jako nowe, za jakiś 
czas zapewne zasili rynek wtórny, a nowi właścicie-
le dadzą mu nowe życie. Jakie parametry musi speł-
nić lokal, aby z upływem lat był nadal funkcjonalny, 
aby dało się go dopasować do zmieniających się po-
trzeb? Co powinni brać pod uwagę współcześni ar-
chitekci, aby za kilkanaście lat projektowane budyn-
ki wielorodzinne nie kojarzyły się, tak jak obecnemu 
pokoleniu mieszkania w blokach z wielkiej płyty, z mi-
kroskopijnymi łazienkami i ciasnymi kuchniami? Nie 
można tego na etapie projektu przewidzieć. Zmien-
ność architektury, jej przemijanie i zarazem rozwija-
nie nie jest niczym nowym. Jest to proces oczywisty, 
a mówienie o elastycznym kształtowaniu architektury 
jest dużym uogólnieniem i tylko określeniem pewne-
go kierunku. Na dzień dzisiejszy można postulować 
przynajmniej to, aby projektowane mieszkania były 
w stanie zmieścić nie tylko podstawowe sprzęty zgod-
nie z utrwalonymi od lat standardami, ale podążały 
za tymi, które w naturalny sposób się właśnie tworzą. 
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EUROPEJSKIE BIUROWE BUDYNKI WYSOKIE Z LAT 60., 70.  
I POCZĄTKU LAT 80. – TWORZYWO DO PRZEKSZTAŁCEŃ  
CZY TRWAŁE FORMY W PRZSTRZENI MIASTA?

EUROPEAN  TALL  OFFICE  BUILDINGS  ERECTED  IN  THE  60’S,   
70’S  AND  EARLY  80’S  –  A  MATERIAL  FOR  TRANSFORMATION   
OR  PER-MANENT  FORMS  LOCATED  IN  THE  CITY  SPACE?

Wybrane przykłady przekształceń i likwidacji, a więc przemijania oryginalnych form budynków wysokich 
i wysokościowych powstałych w określonym przedziale czasowym obrazują rozszerzającą się na począt-
ku XXI wieku tendencję do wykorzystywania struktur lub lokalizacji tych obiektów do tworzenia w ich miej-
sce nowych form budynków tego typu.

Słowa kluczowe: budynki wysokie, trwanie i przemijanie architektury

The selected examples of transformations and liquidations, i.e. the transience of original forms of tall and 
high-rise buildings erected in a particular period, illustrate an increasing, early 21st century’s tendency to use 
structures or locations of these facilities to create new forms of such buildings instead.

Keywords: tall buildings, permanence and transience of architecture

Wstęp
Choć historia intensywnego rozwoju biurowych 

budynków wysokich w Europie sięga zaledwie kil-
kudziesięciu lat, coraz powszechniejszym jest zjawi-
sko poddawania ich procesom modernizacji funkcjo-
nalnej i transformacji architektonicznej, co powoduje 
znikanie oryginalnych form tych obiektów z przestrze-
ni miast. Wieżowce o tej funkcji powstały w latach 60. 

i 70. ubiegłego wieku w wielu miastach Starego Konty-
nentu. Zazwyczaj są one łatwo rozpoznawalnymi zna-
kami czasu, w którym je wybudowano. Ich często pro-
stopadłościenne bryły trwale zmieniły panoramy miast 
i niejednokrotnie po dziś dzień pozostały najwyższymi 
obiektami. Mimo iż dla wielu miast europejskich o wie-
lowiekowej historii wysokie biurowce okazały się trud-
nym „doświadczeniem przestrzennym”, także w nich 
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odnaleźć można takie budynki, których lokalizacja, ar-
chitektura i funkcjonalność może stanowić wzorzec in-
spirujący współczesne rozwiązania (uwzględniając dzi-
siejsze wymagania techniczne i infrastrukturalne oraz 
możliwości technologiczne). W tym kontekście biurow-
ce te trwają nadal jako obiekty zaprojektowane wedle 
pewnych ponadczasowych reguł.

Londyńska Aviva Tower (proj. GMW) jest jednym 
z wielu powstałych w latach 60. europejskich wieżow-
ców zaprojektowanych nie bez wpływów idei zawar-
tych w projekcie Miesa van der Rohe słynnego Se-
agram Building w Nowym Jorku. Obydwa te budyn-
ki już wiele lat niezmiennie trwają w centrach swoich 
miast potwierdzając zasadę mówiącą, że: zewnętrz-
na skóra, a więc forma architektoniczna może wytrzy-
mać próbę czasu, jeśli zawiera wartości uniwersalne, 
wciąż aktualne mimo upływu czasu [1].

Liczne budynki wysokie o funkcji biurowej, jak 
np. wspomniana Aviva Tower w Londynie, po prze-
prowadzonej renowacji zachowują swoją pierwotną 
formę architektoniczną. Jednocześnie coraz więk-
sza ilość wysokościowców ulega zasadniczym prze-
kształceniom lub wręcz likwidacji. Obiekty te to za-
równo pojedyncze dominanty w miejskim krajobra-
zie, jak i budynki składające się na zespoły zabudo-
wy wysokościowej.

Do całkowitej likwidacji budynku wysokiego docho-
dzi w miastach europejskich najczęściej z przyczyn 
wynikających z bieżącej koniunktury ekonomicznej, 
stymulującej powstanie nowszego obiektu. W pobliżu 
wieży Aviva możemy zaobserwować sytuację, w której 
jeden z najwyższych mających powstać w Londynie 
wysokościowców – The Leadenhall Building (proj. Ri-
chard Rogers) zastąpi rozebrany w 2008 roku biuro-
wiec The P&O Building (proj. GMW) z roku 1969 wy-
sokości ok. 54 m. Znacznie wyższy biurowiec został 
wyburzony kilka lat temu we Wrocławiu, a jego miej-
sce zajmie najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. 
W Brukseli wielofunkcyjny, trzydziestokondygnacjowy 

Centre International Rogier (proj. J. Cuisinier, S. Le-
brun) z roku 1960 wyburzono w roku 2001, realizu-
jąc w tym samym miejscu Dexia Tower (proj. Jaspers, 
Eyers & Partners, Samyn and Partners).

Zjawiskiem coraz częściej występującym jest sze-
roko rozumiana renowacja i przebudowa wysokich bu-
dynków biurowych. Działania tego typu podjęto m.in. 
w paryskiej dzielnicy La Défense. Nowe formy nada-
wane są również niektórym budynkom City of London, 
rywalizującym z centrum biznesowym w Paryżu i wie-
lu obiektom w innych miastach europejskich. Jednym 
z przykładów radykalnej przebudowy jest przedstawio-
ny w artykule wieżowiec w Brukseli. Prace polegające 
na modernizacji budynków wysokich można zaobser-
wować także w miastach polskich [2].

Wyburzenie wrocławskiego wysokościowca
Kilkudziesięcioletnie wieżowce, znajdujące się naj-

częściej w atrakcyjnych lokalizacjach są wyburzane 
zwykle w sytuacji, gdy ich miejsce ma zająć nowsza 
zabudowa wysoka, wykorzystująca najnowsze tech-
nologie i mająca do zaoferowania większe ilości po-
wierzchni użytkowych o wyższym standardzie. Ta 
swego rodzaju wymiana substancji polega zazwyczaj 
na budowie znacznie wyższego obiektu w miejscu 
wcześniej istniejącego budynku wysokiego.

Wybudowany we Wrocławiu latach 1974–1982 
dwudziestopięciokondygnacjowy wieżowiec Poltegor 
(proj. Zofia Szczęsnowicz-Sołowij, Julian Duchowicz, 
Jan Szymański) mający wysokość całkowitą 125 m 
był najwyższym budynkiem w mieście, przewyższają-
cym nawet wieże kościoła św. Elżbiety. Jego prosto-
padłościenna bryła wysoka na 92 m stanowiła poje-
dynczą dominantę wysokościową zlokalizowaną przy 
ul. Powstańców Śląskich, w otoczeniu osiedla Połu-
dnie. Wieżowiec o prostym kształcie, równomiernym 
podziale na całej powierzchni ścian osłonowych po-
krywających dłuższe elewacje okazywał wyraźne ce-
chy stylu międzynarodowego. Obiekt ten był jednym 
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z elementów zaplanowanego w latach powojennych 
Centrum Południowego, mającego pełnić rolę ośrod-
ka administracyjno-handlowego, poza obszarem Sta-
rego Miasta. Wybudowany dla przedsiębiorstwa Pol-
ska Technika Górnicza, w styczniu 2006 roku wraz 
z kilkuhektarową działką został sprzedany spółce LC 
Corp [3]. W drugiej połowie 2007 roku budynek wy-
burzono. Mający powstać w jego miejscu wysoko-
ściowiec Sky Tower jest obecnie w trakcie realiza-
cji. Wysoka na 212 m wieża na planie elipsy skośnie 
zakończona u szczytu będzie jednym z trzech głów-
nych elementów nowego zespołu zabudowy (pozo-
stałe to: „Podium” i „Żagiel”), wypełniających kwar-
tał pomiędzy ul. Gwiaździstą, ul. Szczęśliwą, ul. Po-
wstańców Śląskich i ul. Wielką [4].

Renowacje zasadniczo zmieniające formy budyn-
ków wysokich

Analizując przykłady modernizacji biurowych budyn-
ków wysokich, wyodrębnić można obiekty, które uległy 
gruntownej przebudowie, zmieniając zupełnie swoją for-
mę, proporcje i kształt. Tego typu przebudowy do ufor-
mowania nowego budynku wykorzystują niemal jedy-
nie strukturę konstrukcji istniejącego obiektu (nierzad-
ko również i ją modyfikując). Działania takie prowadzą 
do zupełnej likwidacji formy budynku wcześniej istnie-
jącego. Niejednokrotnie jedynymi cechami wcześniej-
szego obiektu zachowanymi w obiekcie nowym okazu-
ją się wysokość głównej bryły i jej lokalizacja.

Zanim w 2006 roku prezydent Nicolas Sarkozy za-
inicjował dziewięcioletni plan rozbudowy w paryskiej 
dzielnicy La Défense, na jej obszarze, dokonano kil-
ku renowacji biurowych wysokościowców.

Znaczną modyfikacją budynku była zakończona 
w 2004 roku, przebudowa zrealizowanego w roku 1973 
wieżowca Crédit Lyonnais (obecnie Opus 12), zapro-
jektowanego przez zespół Dubuission, Jausserand, 
Chabot. Ustawiona bezpośrednio przy Wielkiej Osi, 
wraz z bliźniaczą wieżą Atlantique (proj. J. R. Delb, 

M. Chesneau, J. Verola, B. Lalande) należała do gru-
py obiektów wybudowanych w pierwszym etapie roz-
woju La Défense. Prostopadłościenna bryła wysokiego 
na 95 m budynku Crédit Lyonnais posiadała jednoli-
tą formę wszystkich czterech bocznych elewacji z gę-
sto umieszczonymi pionowymi podziałami zewnętrz-
nej powłoki wystającymi ze ścian na całej wysokości. 
W wyniku przeprowadzonej na podstawie projektu 
Valode&Pistre przebudowy zwiększono budynek od 
strony jednej z dłuższych elewacji o 3,6 m a z pozo-
stałych stron o 70 cm na całej jego wysokości zwięk-
szając tym samym powierzchnie użytkową [5]. Cha-
rakterystyczna wertykalna artykulacja podziałów ścian 
zewnętrznych uległa likwidacji a zwiększoną konstruk-
cję obiektu pokryto gładką, szklaną powłoką ścian kur-
tynowych o zaokrąglonych narożach od strony pół-
nocnej. Budynek zachował swój prostopadłościenny 
kształt, lecz jego proporcje uległy zmianie (wysokość 
zwiększyła się nieznacznie – do 106 m). Rozbudowa-
na struktura zyskała zupełnie nową formę.

Wizerunek La Défense za sprawą planowanych 
renowacji jak i zupełnie nowych wysokościowców 
ulegnie istotnej zmianie. Zamiast budynku IRIS po-
wstanie wysoki na ponad trzysta metrów Tour Gene-
rali [6]. Po renowacji to dawny wieżowiec AURORE 
z roku 1970 zamieni się w wysoki na dwieściedwa-
dzieścia metrów Tour AIR2 [7]. Wysokość taką ma 
również osiągnąć będący w trakcie realizacji Tour 
CB31 mający powstać w wyniku renowacji wieżow-
ca AXA z roku 1974 [8].

Z przebudową zasadniczo zmieniającą formę biu-
rowego budynku wysokiego z lat 60. mamy do czynie-
nia także w przypadku Tour Madou (obecnie Madou  
Plaza) w Brukseli. Budynek ten w swoim pierwszym 
kształcie został zaprojektowany przez Roberta Gof-
fauxa i wybudowany w 1965 roku jako wysoki na 
112 m wieżowiec stykający się z niską kwartałową 
zabudową. Jego stosunkowo prosta bryła, syme-
tryczna względem osi porzecznej i podłużnej skon-
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struowana na bazie wielokąta tworzyła lekko rozsze-
rzoną formę w części środkowej dłuższych elewa-
cji. Całość ponad parterem pokrywała równomiernie 
podzielona ściana osłonowa rozcięta jedynie w ścia-
nach bocznych wąskimi ryzalitami sięgającymi gzym-
su nad najwyższą kondygnacją. W roku 2006 prze-
prowadzono przebudowę budynku (proj. ASSAR/
Archi 2000), rozbudowując go jednoczenie w miej-
scu wcześniejszej zabudowy kwartałowej [9]. W ten 
sposób Madou Plaza utworzył własny kwartał zabu-
dowy wydzielony nowym odcinkiem ulicy. Nową for-
mę obiektu skonstruowano na bazie łuków obejmują-
cych zaadoptowaną konstrukcję, w ten sposób lekko 
wygięte płaszczyzny szklanych ścian osłonowych za-
stąpiły dawny kształt elewacji. Na liniach łuków obej-
mujących boczne elewacje oparto również rozbu-
dowę obiektu w jego dolnych partiach. W rezultacie 
przebudowy stworzono nieco wyższy budynek (120 
m), o znacznie większej powierzchni użytkowej, roz-
szerzonym programie funkcjonalnym (m.in. centrum 
konferencyjne), lecz zupełnie likwidując formę daw-
nego wysokościowca Tour Madou.

Podsumowanie
Wznoszone na nowo (zwykle wyższe) budynki 

wysokie, zastępujące wcześniej istniejące w tych sa-
mych miejscach tego typu obiekty oraz mocno mo-
dernizowane wysokościowce dowodzą, że raz „zdo-
byta” przez te budynki przestrzeń nie jest łatwo przez 

nie „oddawana”. Chodzi przede wszystkim o utrwa-
lony w przestrzeni miasta wymiar budynku w pionie.

Opisując europejskie podejście do zabudowy wy-
sokiej i wysokościowej, Jasiński pisze: „...forma wie-
żowca nadal budzi nieufność i postrzegana jest często  
jako obcy miastu twór...” [10]. Wobec takiego stano-
wiska dużego znaczenia nabierają sytuacje, w któ-
rych obiekty takie mimo przechodzenia w niebyt, 
swoim trzecim wymiarem trwale „rezerwują” prze-
strzeń dla ewentualnych przyszłych form wież mo-
gących je zastąpić. Z przypadkiem takim mamy do 
czynienia we Wrocławiu, gdzie istniejąca dominan-
ta zostanie zastąpiona nową dominantą.

Trwanie wysokich budynków w niezmienionej 
formie, w konfrontacji z dynamicznie rozwijającymi 
się technologiami i zmieniającymi się standardami 
budynków jest niezwykle trudne. Budynki wysokie 
ze swojej natury w chwili powstania reprezentują 
zazwyczaj najnowsze technologie budowlane, są 
tym samym szczególnie narażone na szybką utra-
tę nowoczesnego wizerunku i przemijanie w świa-
domości odbiorców jako symbol rozwoju.

Wybrane przykłady przekształceń i likwidacji, 
a więc przemijania oryginalnych form budynków wy-
sokich i wysokościowych powstałych w określonym 
przedziale czasowym obrazują rozszerzającą się na 
początku XXI wieku tendencję do wykorzystywania 
struktur lub lokalizacji tych obiektów do tworzenia 
w ich miejsce nowych form budynków tego typu.
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PRZYPISY

[1] J. Gyurkovich, Architektura w przestrzeni miasta. Wybra-
ne problemy, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 20.
[2] Przykładem z Krakowa jest wybudowany w latach 
1962–1964 wg projektu Mieczysława Wrześniaka i Pawła 
Czapczyckiego budynek Biprostalu wysokości 55 m, przy 
którym trwają obecnie roboty budowlane.
[3] E. Trocka-Leszczyńska, A. Tomaszewicz, Dyskusja wo-
kół usytuowania budynków wysokich w strukturze współcze-
snego Wrocławia, [w:] Czasopismo Techniczne z. 6-A/2008, 
Wydawnictwo PK, Kraków 2008, s. 174.
[4] Kompleks będzie mieścił 236 apartamentów, 21 987 m2 
powierzchni biurowej i 24 349 m2 powierzchni handlowej. 
Wieża łącznie z iglicą osiągnie wysokość 258 m. Projekt 
przygotowało biuro Walas Sp. z o.o. (http://www.skytower.

pl/ oraz http://www.walas.com.pl).
[5] C. Sabbah, Towers Re-visited, [w:] I. Taillandier, O. Na-
mias, J. F. Pousse (red.), The Invention of the European To-
wer, Picard, Paris 2009, s. 266–268.
[6] Valode et Pistre (http://www.valode-et-pistre.com/main.
php?language=data/en/ui_system.xml).
[7] Arquitectonica (http://arquitectonica.com/blog/portfolio/
office/tour-air%c2%b2).
[8] KPF (http://www.kpf.com/project.asp?R=3&ID=169).
[9] C. Sabbah, Towers..., s. 269–270.
[10] A. Jasiński, Znaczenie budynków wysokich i wysoko-
ściowych we współczesnej urbanistyce, [w:] Przestrzeń i for-
ma, 10, 2008, s. 236.
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ARCHITEKTURA PAMIĘCI W INTERPRETACJI ZVI HECKERA

ZVI  HECKER’S  MEMORY  IN  ARCHITECTURE
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Pamięć architektoniczna we współczesnym świecie jest rozdzielona na różne dziedziny nauki, jak filozofia, 
psychologia czy literatura. W moich rozważaniach na temat pamięci w architekturze chciałbym przedstawić 
twórczość Zvi Heckera, który w swoich realizacjach przywiązuje dużą wagę do kreowania przestrzeni archi-
tektonicznej na zasadzie pewnego powrotu do przeszłości w korelacji z udziałem współczesnych środków 
wyrazu architektonicznego. Należy zaznaczyć, iż twórczość Z. Heckera jest bardzo często związana z tworze-
niem architektury przeznaczonej na potrzeby diaspory żydowskiej. Ten rodzaj architektonicznej twórczości ma 
za zadanie ugruntowywanie i kreowanie pamięci architektonicznej. Ta pewnego rodzaju specyfika twórczości 
nie jest w moim przekonaniu związana z pewnego rodzaju zamknięciem w kręgu tematyki pamięci, staje się 
formą artystycznej ekspresji, dzięki której pamięć zostaje zamknięta w kostiumie współczesnej architektury.

Słowa kluczowe: architektura, pamięć, kontekst

Architectonic memory, in a contemporary world is divided into various fields of science such as philosophy, 
psychology or literature. In my considerations concerning memory in architecture I would like to present crea-
tive work of Zvi Hecker, who in his realisations pays special attention to architectonic space creation based 
on some kind of return to the past in correlation with participation of contemporary means of architectonic 
expression. It should be pointed out that Z. Hecker’s art is often connected with creation of architecture 
meeting the needs of Jewish Diaspora. It is an architecture which, in a way is to strengthen and create archi-
tectonic memory. This kind of uniqueness of his work is not in my opinion bound to some sort of seclusion in 
the circle of memory topic, it rather becomes a form of artistic expression owing to which memory becomes 
closed in the costume of contemporary architecture.

Keywords: architecture, memory, context

Oczekiwania społeczne wobec architektury, dzię-
ki której pamiętamy są od wieków bardzo podobne. 
W zależności od epoki ludzie starają się kreować 
przestrzeń, która ma za zadanie noszenie wyraźne-

go znaku, symbolu, który upamiętnia swoją formą 
jakieś wydarzenie. Mogą nimi być znaki przekazane 
przez Boga, personifikacja zwycięstwa, czy wygrana 
w postaci zadania przeciwnikowi klęski. W architek-
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turze często dochodzi do zatarcia granicy pomiędzy 
historią a pamięcią. W zależności od epoki trakto-
wano zjawisko pamięci w inny sposób. Z dzisiejsze-
go punktu widzenia inaczej będziemy odbierać pa-
mięć reprezentowaną przez Johna Ruskina a inaczej 
przez Petera Eisenmanna. W koncepcji pamięci pro-
pagowanej przez Ruskina istniało odwołanie do archi-
tektury jako elementu, dzięki któremu upamiętniana 
jest ludzka praca. Pamięć według Ruskina jest zjawi-
skiem społecznym i kolektywnym, nigdy samodziel-
nym i jednostkowym. Architektura w myśl tej teorii jest 
zjawiskiem służącym wymianie wspomnień. Na pod-
stawie tych przemyśleń J. Ruskin sformułował teorię 
mówiącą o tym, iż architekturę historyczną, noszącą 
znamiona czasu, należy chronić. Architektura histo-
ryczna jest pewnego rodzaju konglomeratem wrażeń 
z przeszłości, danym nam przez historię. Wrażenia 
te musimy w pewnym sensie przekazać dalej w ra-
mach twórczości architektonicznej.

Poruszanie zagadnienia pamięci nie jest wytwo-
rem postmodernistycznego dyskursu. Już w staro-
żytności używano formy architektonicznej jako ma-
teriału obrazującego mentalne przemiany ludzkiego 
umysłu. Pamięć architektoniczną można podzielić 
na trzy podstawowe części. Do pierwszej grup mo-
żemy zaliczyć pamięć architektoniczną XVIII wieku, 
która była silnie wkomponowana w naukowe poszu-
kiwanie świata. Działanie to istniało w korelacji z eks-
pansją kultury i cywilizacji. XVIII-wieczna architektu-
ra pamięci to także pewnego rodzaju przywiązanie 
do tradycyjnych form architektonicznych, proporcji, 
pionów i poziomów podkreślających kompozycję.

Drugą grupę stanowią poszukiwania prowadzo-
ne w wieku XIX, gdzie kształtowanie się tradycji kul-
tywowania przeszłości miało miejsce poprzez sztu-
kę ogrodową, zainteresowanie historią i ruinami. Było 
to pewnego rodzaju działanie mające na celu utrwa-
lanie pamięci architektonicznej, ale w całkowicie in-
nym kontekście. Pamięć architektoniczna reprezen-

towana przez XVIII i XIX wiek była pewnego rodzaju 
dysonansem pomiędzy rzeczywistą grą elementów 
architektonicznych tworzących przestrzeń a mental-
nym światem pamięci. Marcel Proust uważał, że bez 
zapominania nie ma pamięci. Wartość pamięci od-
biera się poprzez dialog z zapominaniem.

Trzecią grupę stanowią poszukiwania prowadzo-
ne w XX wieku. W tym okresie następuje ponownie 
powrót do obserwacji zjawiska pamięci w architektu-
rze. Budowanie muzeów, archiwów, studia historycz-
ne, opieka nad dziedzictwem narodowym. Wszyst-
kie te działania jednoznacznie świadczą, że mamy 
do czynienia z kulturą, która nie chce i nie umie za-
pomnieć. Walter Benjamin pojmował w inny sposób 
historię i pamięć. W jego przekonaniu historia w XIX 
wydaniu to poszukiwanie dominującej siły, natomiast 
pamięć jest fragmentem przeszłości, który przecho-
dzi do teraźniejszości w sposób niekontrolowany 
i ekspresyjny, dzięki takiemu działaniu jednostka jest 
w stanie odczuć hegemonię historii. 

Pamięć architektoniczna we współczesnym świe-
cie jest rozdzielona na różne dziedziny nauki, jak fi-
lozofia, psychologia czy literatura. W moich rozwa-
żaniach na temat pamięci w architekturze chciałbym 
przedstawić twórczość Zvi Heckera [1], który w swo-
ich realizacjach przywiązuje dużą wagę do kreowa-
nia przestrzeni architektonicznej na zasadzie pew-
nego powrotu do przeszłości w korelacji z udziałem 
współczesnych środków wyrazu architektonicznego. 
Przywiązuje on też dużą wagę do idei, która towarzy-
szy powstawaniu architektury. „Gdyby ktoś zapytał  
mnie, jakim jestem architektem, to ja bym powie-
dział: ach, ja jestem klasycznym architektem. Dlacze-
go myślę, że jestem klasycznym architektem? Nie, 
dlatego, że buduję świątynie w stylu doryckim, czy 
jońskim, ale tylko, dlatego, że zajmuję się, klasycz-
nymi zagadnieniami architektury. Tak przynajmniej 
mnie się wydaje, bo dla mnie klasycznymi zagad-
nieniami architektury jest właśnie człowiek i jego po-
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1. Szkoła Żydowska im. Heinza Galińskiego w Berlinie (1993–1995), szkic autorski. Dzięki uprzejmości biura Zvi Hecker Architekt Berlin / 
Jewish School building in Berlin (1993–1995), sketches. Courteousy of Zvi Hecker Architekt Berlin Office
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trzeby. Jego lęki i jego obrona w sensie fizycznym 
i psychicznym [2]”.

Należy zaznaczyć, iż twórczość Z. Heckera jest bar-
dzo często związana z tworzeniem architektury przezna-
czonej na potrzeby diaspory żydowskiej. Architektury, 
która w pewnym sensie ma za zadanie ugruntowywa-
nie i kreowanie pamięci architektonicznej. Ta pewnego 
rodzaju specyfika twórczości nie jest w moim przekona-
niu związana z pewnego rodzaju zamknięciem w kręgu 
tematyki pamięci, staje się formą artystycznej ekspre-
sji, dzięki której pamięć zostaje zamknięta w kostiumie 
współczesnej architektury. Przykładem może być budy-
nek Muzeum Historii Palmach w Tel-Aviwie (1992–1998) 
którego bryła ukształtowana w ekspresyjny sposób 
z użyciem lokalnego kamienia staje się płaszczyzną, 
na której pamięć architektoniczna kreowana jest na kil-
ku poziomach odczuwania. Budynek został wkompo-
nowany w działkę tak, aby zachować istniejące drze-
wa. Można to interpretować to jako gest zachowania 
pamięci czasu minionego w korelacji z proponowanym 
przez architekta współczesnym kostiumem architekto-
nicznym, który tworzy pewnego rodzaju ramy dla pa-
mięci o organizacji Palmach walczącej z Brytyjczyka-
mi o niepodległość Izraela.

Zvi Hecker [3] w swoich poszukiwaniach pamięci 
architektonicznej bardzo często odwołuje się do po-
trzeb człowiek, bez którego odczuć, wrażeń i pamię-
ci nie istniej możliwość tworzenia architektury. „Jeżeli 
architekt chce być rzeźbiarzem, to wtedy niekoniecz-
nie musi się interesować człowiekiem, on interesuje 
się tylko rzeźbą w skali architektonicznej. Powstają 
wtedy, tzw. objects, wolnostojące obiekty do obcho-
dzenia dookoła, i do podziwiania z zachwytem. Ale 
jeżeli architekt jest zainteresowany problemami czło-
wieka, to zainteresowanie wpływa na charakter jego 
architektury. Wtedy jest to architektura, do której się 
wchodzi, a nie, którą się obchodzi [4]”.

Hecker w ciekawy sposób podchodzi do zjawi-
ska pamięci poprzez twierdzenie, iż każdy z projek-

towanych przez niego budynków ma pewnego ro-
dzaju duszę. Dzięki temu budynek może żyć przez 
dłuższy czas. Dusza odzwierciedlenie pamięci daje 
budynkowi możliwość egzystencji nawet wtedy kiedy 
popada w ruinę Wszystkie dzieła sztuki w tym także 
architektury dochodzą do momentu w którym prze-
stają funkcjonować w pamięci. Niektóre z nich wcze-
śniej niektóre później, ale wszystko zależy od intencji. 
Jeżeli są to intencje tylko komercyjne, to także rezul-
taty będą komercyjne, to znaczyć krótkowzroczne. 

Projektem, który stał się pewnego rodzaju inną 
formą kreowania pamięci, jest realizacja budynku 
szkoły żydowskiej im. Heinza Galińskiego w Berlinie 
(1993–1995). Budynek w rzucie przypomina otwartą 
książkę, ponieważ w języku hebrajskim Beit Sefer, 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Dom księgi”.  
Szkoła jest w interpretacji Zvi Heckera jest Domem 
Księgi, więc dlatego zaprojektował ją jako otwar-
tą księgę. Architektura szkoły to także pamięć prze-
strzenna, jej elementy tworzą pewną konstrukcję, for-
mę, która w pewnym sensie „chodzi za człowiekiem”. 
W tym przypadku mamy do czynienia z powrotem 
do idei, o której już wspomniałem w niniejszym tek-
ście, mianowicie pamięci architektonicznej kreowa-
nej przez odbiorcę. Architektura sama w sobie sta-
je się odzwierciedleniem pamięci osoby, której nosi 
imię. Droga, którą wybrał Zvi Hecker jest prostym za-
biegiem mającym na celu ukierunkowanie użytkow-
nika na taką a nie inną formę odbioru dzieła archi-
tektonicznego. 

Na zakończenie chciałbym przedstawić projekt, 
który w moim przekonaniu jest uwieńczeniem poszu-
kiwań Zvi Heckera nad zagadnienie pamięci w archi-
tekturze. Jest to memoriał upamiętniający Synagogę 
zniszczoną podczas Nocy Kryształowej przy ulicy Lin-
denstrasse w Berlinie. Architektura pamięci w przy-
padku tej realizacji została przetransponowana na 
współczesną formę z zachowaniem konotacji z prze-
szłością. Czas zatarł ślady budynku, jednak architekt 
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postanowił go wskrzesić w sposób jak najmniej inter-
wencyjny. Odtworzono na pustym dziedzińcu układ 
ławek, jaki znajdował się w przedwojennej Synago-
dze. Betonowe ławki stoją pośród drzew, powtarza-
jąc zarys budynku i uwzględniając zmiany, jakie na-
niósł czas, drzewa, ogień oraz droga. Spoglądając 
z okna nowego budynku, widać kolejną tragiczną 
historię narodu żydowskiego zapisaną przy pomocy 
współczesnej architektury. 

Każdy z architektów ma swoje podejście do tego 
zagadnienia. Peter Eisenman na przykład powiedział, 
że dziś możemy zrozumieć przeszłość jedynie przez 
jej manifestację we współczesności. Zvi Hecker po-
suwa się do następującego stwierdzenia – Każde po-
szukiwanie dąży do konkretnych rezultatów. Ale rze-
czywiście poszukiwania w architekturze różnią się od 
innych poszukiwań, choćby tylko wielką masą ma-

teriału, której na pewno nie ma w malarstwie i mu-
zyce. Poruszyć tą masę może tylko wizja artysty, ar-
chitekta [5]. Może w tym właśnie tkwi poszukiwanie 
architektury pamięci.

Tytułowa architektura pamięci, bez której może-
my żyć, ale nie możemy bez niej pamiętać, stała się 
wyznacznikiem nowych czasów. Poszukujemy jedno-
znacznie przeszłości, w teraźniejszej egzystencji. Nie 
ma jednoznacznej drogi tworzenia architektury pamię-
ci. Peter Blake w roku 1975 powiedział: Wielkie budow-
le cechuje więcej niż jedno życie. Pierwsze z nich roz-
poczyna się z chwilą ukończenia budynku. (...) Drugie 
życie rozpoczyna się w następnym lub jeszcze dalszym 
pokoleniu [6]. Mając na uwadze to stwierdzenie, nale-
ży domniemywać, że architektura Zvi Heckera stanie 
się z biegiem czasu jeszcze bardziej wyrazistym zna-
kiem poszukiwania idealnej pamięci architektonicznej. 

PRZYPISY

[1] Zvi Hecker urodził się w roku 1931 w Krakowie, tam 
też studiował architekturę w latach 1949–1950. Po prze-
niesieniu się do Izraela w roku 1950, kontynuował edu-
kację na Uniwersytecie Technicznym w Hajfie w latach 
1950–1955. Studiował także malarstwo na Akademii Sztuk 
Pięknych w Tel-Awiwie. Od roku 1959 Hecker jest czyn-
nie działającym architektem prowadzącym obecnie biu-
ro architektoniczne w Berlinie, z oddziałami w Amsterda-
mie i Tel Awiwie.
[2] A. Nadolny, M. Janowski, Rozmowa przeprowadzona 
w berlińskiej pracowni Zvi Heckera 2 lutego 2007, Archivol-
ta nr 02/2007, Firma Wydawniczo-Reklamowa Archivolta, 
Michał Stępień, s. 47.

[3] Do najważniejszych realizacji Zvi Heckera można zaliczyć 
Ramat Housing II w Jerozolimie (1971–85), projekt zagospo-
darowania centrum Tel-Awiwu Ramat Hasharon (1986–95), 
Spiral Apartment House w Ramat-Ganie (1984–1990), pro-
jekt Międzynarodowego Forum w Tokio (1989), Muzeum.
Historyczne Palmach w Tel-Awiwie (1992–96), projekt Mu-
zeum Armii w Har Eitan w Jerozolimie (1998), projekt Holo-
caust Memorial w Berlinie (1997), projekt centrum Bukaresztu 
na International Urban Planning Competition (1996), Centrum 
Żydowskie w Duisburgu (1996–99), projekt Muzeum Sztuki 
i Archeologii Europejskiej „Ansaldo – miasto kultur” w Me-
diolanie (1999).Jednym z najbardziej znanych budynków 
autorstwa Heckera jest Heinz-Galinski-Schule (1991–1995).
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[4] A. Nadolny, M. Janowski, Rozmowa przeprowadzona 
w berlińskiej pracowni Zvi Heckera 2 lutego 2007, Archivol-
ta nr 02/2007, Firma Wydawniczo-Reklamowa Archivolta, 
Michał Stępień, s. 47.
[5] A. Nadolny, M. Janowski, Rozmowa przeprowadzona 

w berlińskiej pracowni Zvi Heckera 2 lutego 2007, Archivol-
ta nr 02/2007, Firma Wydawniczo-Reklamowa Archivolta, 
Michał Stępień, s. 50.
[6] P. Blake, Powstanie nowoczesnej architektury, Dialouge 
USA, nr 2/1975, s. 12.
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PRZEMIJANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA  
POSZCZEGÓLNYCH EPOK ARCHITEKTONICZNYCH  
FIGUR GEOMETRYCZNYCH

PASSING  THE  CHARACTERISTIC  GEOMETRIC  FIGURES   
FOR  INDVIDUAL  ARCHITECTURAL  EPOCHS 
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Referat przedstawia usystematyzowanie i sklasyfikowanie różnych płaskich utworów geometrycznych w aspek-
cie ich występowania w strukturach architektonicznych. Figury geometryczne można zaobserwować dopie-
ro na dwuwymiarowych odwzorowaniach trójwymiarowych budowli (elewacjach, przekrojach, rzutach obiek-
tów budowlanych w każdej skali od detali budowlanych, aż do założeń urbanistycznych), ponieważ są one 
obiektami płaskimi. Na tej bazie zaprezentowano przykłady przemijania charakterystycznych rodzajów figur 
w poszczególnych epokach architektonicznych.

Słowa kluczowe: figury geometryczne, dwuwymiarowe odwzorowania przestrzeni,  
elementy architektoniczne

Systematics and classification of various geometric objects was presented with regards to their occurrence 
in architecture structures. As geometric figures are flat, they become noticeable on two-dimensional repre-
sentations of three-dimensional structures only (façades, cross-sections and building objects projections of 
all scales – from details to entire urban complexes). Based on this, examples passing the characteristic of 
geometric figures were presented for selected architecture periods.

Keywords: geometric objects, two-dimensional representation of space, architecture elements

…Dlatego to z tych i to takich czterech pierwiast-
ków utworzone zostało ciało wszechświata... Przede 
wszystkim więc, że ogień i ziemia, i woda, i powie-
trze są ciałami... Wszelka postać ciała posiada i głę-

bokość. A znowu głębokość musi koniecznie obej-
mować naturę płaszczyzny. A prosta płaskiej podsta-
wy składa się z trójkątów.

W. Platon 
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Podstawą analizy architektury w aspekcie geome-
trycznym jest struktura architektoniczna, rozumiana  
jako przestrzeń zbudowana z elementów euklideso-
wych. Formy geometryczne w architekturze należy 
podzielić na: 

– płaskie – figury geometryczne, 
– trójwymiarowe – bryły oraz powierzchnie. 
Celem analizy form płaskich czy trójwymiarowych, 

jest poznanie, z jakich utworów geometrycznych  
składa się obiekt architektoniczny. Może to pomóc 
w zrozumieniu budowy jego bryły, a także przybliżyć 
zrozumienie zamysłu projektowego. Figury geome-
tryczne można zaobserwować dopiero na dwuwymia-
rowych odwzorowaniach trójwymiarowych budowli, 
ponieważ są one obiektami płaskimi. Figury odnaj-
dujemy w elewacjach, przekrojach, rzutach obiektów 
budowlanych. Występują one w każdej skali od detali 
budowlanych, poprzez całe elewacje i rzuty budowli, 
aż do założeń urbanistycznych.

Poniższa klasyfikacja utworów geometrycznych 
systematyzuje figury występujące w obiektach ar-
chitektonicznych. Na tej bazie zaprezentowano 
przykłady ewolucji wykorzystania poszczególnych 
kształtów płaskich w kolejnych epokach architek-
tonicznych. W rozważaniach tych nie uwzględnio-
no aspektu symbolicznego kształtów dwuwymia-
rowych.

Formy płaskie geometrycznie dzielone są na: wie-
lokąty, krzywe stożkowe, owale, spirale, inne kształ-
ty płaskie.

Pierwszą, najobszerniejszą grupę obiektów zali-
czanych do figur geometrycznych stanowią  W i e l o -
k ą t y  ( W i e l o b o k i ) . Są to figury płaskie ogra-
niczone linią łamaną zamkniętą zwyczajną lub wiąza-
ną. Można je podzielić wg następujących kryteriów: 
wypukłości lub wklęsłości; foremności lub nieforem-
ności; ilości boków.

W i e l o k ą t  w y p u k ł y  – wielobok, którego 
przedłużenia boków nie przecinają brzegu, natomiast 

Wielokąt Wklęsły to taki, który nie spełnia wyżej wy-
mienionego warunku.

W i e l o k ą t  f o r e m n y  – wielobok, w którym 
każde dwa boki są równe i każde dwa kąty są rów-
ne, natomiast  W i e l o k ą t  n i e f o r e m n y  to 
taki, który nie spełnia wyżej wymienionego warunku.

Wielokąty ze względu na ilość boków dzielimy na: 
trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty, ośmiokąty, 
wielokąty gwiaździste, gwiazdy właściwe, inne n-kąty.

T r ó j k ą t   – wielokąt o trzech bokach. Trójkąt 
jest wielokątem o najmniejszej liczbie boków, czyli 
płaszczyzną ograniczoną najmniejszą liczbą linii pro-
stych. Wyróżniamy:

C z w o r o k ą t  – wielobok płaski posiadający 
cztery boki. Do czworokątów można zaliczyć m.in.: 
trapezoidy, trapezy, równoległoboki, prostokąty, del-
toidy, romby, kwadraty.

P i ę c i o k ą t  – wielokąt o pięciu bokach.
S z e ś c i o k ą t (heksagon) – wielokąt o sześciu 

bokach.
O ś m i o k ą t  (oktagon) – wielokąt o ośmiu bo-

kach.
W i e l o k ą t  g w i a ź d z i s t y  – łamana za-

mknięta tworzona przez wszystkie przekątne wielo-
kąta o tej samej długości.

G w i a z d a  – płaska figura geometryczna, złożo-
na z trójkątnych promieni, opierających się na wspól-
nym okręgu, na którym schodzą się sąsiadujące pro-
mienie.

K r z y w e  s t o ż k o w e  – krzywe będące wy-
nikiem przecięcia stożka obrotowego płaszczyznami 
nieprzechodzącymi przez jego wierzchołek. W zależ-
ności od położenia płaszczyzny granicznej względem 
tworzących stożka wyróżnia się trzy krzywe stożko-
we: elipsę i koło; parabolę, hiperbolę.

E l i p s a  – zbiór punktów na płaszczyźnie, któ-
rych odległość od dwóch ustalonych punktów zwa-
nych ogniskami elipsy (F1 i F2) jest stała i równa 
dwóm długościom jej większej osi. 
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O k r ę g  – szczególny przypadkiem elipsy o rów-
nych półosiach.

P a r a b o l a  – zbiór punktów na płaszczyźnie, 
równoodległych od ustalonej prostej i ustalonego 
punktu nieleżącego na tej prostej.

H i p e r b o l a  – jest zbiorem punktów na płasz-
czyźnie, których odległość od dwóch ustalonych 
punktów na płaszczyźnie ma stałą różnicę.

O w a l  – wypukła figura zamknięta, skonstruowana 
najczęściej z czterech wycinków łuków o dwóch promie-
niach, przy czym środki dowolnych dwóch sąsiednich 
łuków oraz punkt ich przecięcia leżą na jednej prostej.

S p i r a l a  – krzywa płaska, wyznaczona przez 
punkt obiegający dany punkt A i jednocześnie sta-
le oddalający się od punktu A lub przybliżający się 
do niego.

I n n e  k s z t a ł t y  p ł a s k i e  – należy do 
nich zaliczyć pozostałe kształty dwuwymiarowe.

Figury w architekturze odnaleźć można dopie-
ro w projektach – zapisie przestrzeni na płaszczyź-
nie. Do celów inżynierskich najczęściej wykorzystuje  
się tzw. rzutowanie Monge’a, będące odwzorowa-
niem przestrzeni euklidesowej przy pomocy rzutowa-
nia prostokątnego na 2 płaszczyzny prostopadłe do 
siebie [1]. Metoda ta, pozwala na dokładne, propor-
cjonalne i szybkie zapisanie wyglądu projektowanego  
lub inwentaryzowanego obiektu. Dlatego w oparciu 
o ten typ rzutowania tworzone są prawie wszystkie 
dokumentacje techniczne, zarówno w budownictwie, 
jak i w innych dziedzinach inżynierskich. 

Analizując występowanie figur płaskich w architek-
turze, można zauważyć znaczącą przewagę czworo-
kątów, a w szczególności prostokątów. Związane jest 
to z dominacją kąta prostego przy kształtowaniu form 
przestrzennych obiektów architektonicznych. Często 
pojawiają się także kształty złożone z kilku figur lub ich 
części. W wielu rzutach obiektów widoczne są kształty 
nieforemne lub częściowe deformacje figur foremnych 
związane z granicami działki, zastanymi elementami za-
gospodarowania czy też z ideą kompozycyjną projektu.

Można także zauważyć zmiany upodobań do okre-
ślonych kształtów płaskich w poszczególnych epo-
kach architektonicznych. Należy zaznaczyć, że w pro-
jektach każdej epoki można odnaleźć prawie pełny 
zestaw figur, lecz tylko nieliczne z nich występują 
szczególnie często. Przykładem panowania np.: okrę-
gu w wielu rozwiązaniach jest architektura romańska 

1. Hefajstejon. Agora, Ateny. 445–425 p.n.e. (fot. F. Nassery 2003)/
Temple of Hephaestus. Agora, Athens. 445–425 B.C. (photo by 
F. Nassery 2003) 2. Katedra Notre Dame, okno nawy głównej. Paryż. 
1140–1235. (fot. F. Nassery 2004)/Notre Dame Cathedral, window in 
the nave. Paris. 1140–1235 (photo by F. Nassery 2004) 3. Sala de los 
Abencerrajes, Pałac Alhambra, sklepienie. Grenada. 1353 – 1391 (fot. 
F. Nassery 2007)/Sala de los Abencerrajes, Alhambra Palace, vaulting. 
Grenada. 1353–1391 (photo by F. Nassery 2007) 4. Kastellet, rzut. 
Kopenhaga. H. Rüse, 1663 (opracowanie geometryczne autora na 
podstawie rzutu z fot. F. Nassery 2009)/Kastellet, projection. Copenha-
gen. H. Rüse, 1663 (author’s geometrical study based on a projection 
from a photograph taken by the author – 2009) 5. Kosciół św. Karola 
Boromeusza, kopuła, Wiedeń. J. B. Fischer von Erlach, 1716–1737 
(fot. F. Nassery 2004)/St. Charles’s Church, the dome, Wienna. Proj. 
J. B. Fischer von Erlach, 1716–1737 (photo by F. Nassery 2004)  
6. Kościoł Vor Frelser, rzut wieży. Kopenhaga. Proj. wieży: L. de 
Thurah, 1749–1752 (fot. F. Nassery 2009)/Church of Our Saviour 
(Vor Frelser Kirke), projection of the tower. Copenhagen. Proj. of 
the tower: L. de Thurah, 1749–1752 (photo by F. Nassery 2009)  
7. Fort Kościuszko, okno budynku mieszczącego wejście na ko-
piec Kościuszki. Kraków. B. von Caboga, F. P. von Quintenbock, 
F. Księgarski, 1850–1856 (fot. F. Nassery 2009)/Fort Kosciuszko, 
window of the building holding the entrance to the Kosciuszko Mound, 
Krakow. B. von Caboga, F. P. von Quintenbock, F. Księgarski, 1850–
1856. (photo by F. Nassery 2009) 8. Casa Mila, Barcelona. A. Gaudi, 
1906–1910. (fot. F. Nassery 2007)/Casa Mila, Barcelona. A. Gaudi, 
1906–1910. (photo by F. Nassery 2007) 9. Bazylika Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, Bruksela. A. van Huffel 1930–1971 (fot. F. Nassery 
2008)/National Basilica of the Sacred Heart, Brussels. A. van Huffel 
1930–1971 (photo by F. Nassery 2008) 10. Kościół Matki Boskiej 
Zwycięski. Ul. Zakopiańska 86, Kraków. T. Ruttie, 1937–1939. (fot. 
F. Nassery 2008)/Church of St. Mary the Victorious. 86, Zakopiańska 
Str., Krakow. T. Ruttie, 1937–1939 (photo by F. Nassery 2008)  
11. Biblioteka Królewska „Czarny Diament”. Kopenhaga. M. Schmidt, 
B. Hammer, J. F. Lassem, 1999. (fot. F. Nassery 2009)/Royal Danish 
Library, The Black Diamond, Copenhagen. M. Schmidt, B. Hammer, 
J. F. Lassem, 1999 (photo by F. Nassery 2009) 12. Caja Granada. 
Granada. A. C. Baeza, 1999 (fot. F. Nassery 2007)/Caja Granada, 
Granada. A. C. Baeza, 1999 (photo by F. Nassery 2007)
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(założenia centralne, sklepieni i okna), elipsa króluje 
w baroku (do rzutów świątyń, poprzez okna, aż de-
tali), art deco wykorzystuje owale i czworokąty, na-
tomiast modernizm przedkłada kwadrat i prostokąt, 
a postmodernizm równoległoboki i romby. 

Przemijanie występowania najbardziej charakte-
rystycznych figur danego okresu związane często 
bywa z znużeniem odbiorców konkretna figurą, zmia-
ną mody, czy odejściem od pewnych założeń projek-
towych. Zmiana stylów architektonicznych powodo-
wała częstokroć drastyczna zmianę ulubionej figury 
wykorzystywanej w projektach. Przykładem może być 

gwałtowne odejście art deco od spiral, czy krzywych 
stożkowych charakterystycznych dla secesji i zastą-
pienie ich owalami i czworokątami.

Geometryczna analiza dwuwymiarowych odwzoro-
wań obiektu architektonicznego pozwala na poznanie, 
jakie utwory płaskie zostały wykorzystane do zakom-
ponowania elewacji czy rzutu. Wiedza ta daje możli-
wość zrozumienia jego formy i przybliża zamysł pro-
jektowy, a także sugeruje, z jakiego okresu pochodzi 
obiekt. Znajomość różnorodności figur geometrycz-
nych pozwala też na swobodniejsze komponowanie 
przestrzeni architektonicznej. 

PRZYPISY
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[2] Vogt B., Podstawy rzutów Monge’a w zadaniach, Poli-
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[3] Filipowski Sz., Kąt prosty – coś co nas charakteryzuje, 
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Miasto to krajobraz, to salon flanêra. W Architekturze nie ma dwóch takich samych dni, dwóch takich sa-
mych chwil. Nie ma dwóch takich samych miast, dwóch takich samych ulic… Nie ma dwóch takich samych 
budynków, nawet jeżeli zostały wybudowane na podstawie tych samych planów. 
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Czas przeszły pozdrawiamy w języku,  
którego on już nie rozumie… 

Walter Benjamin

Stary Damaszek. Zapach przypraw, kawy… 
Smak zapadającego wieczoru, przechodzącego 
niepostrzeżenie w głęboką noc. Sklepy. Kawiar-
nie. Ulice i uliczki. Placyki. Porywająca impulsyw-
na muzyka pasażu i nagła przejmująca cisza zauł-
ka. Rozmowy przechodniów, którzy nie są tu prze-
chodniami, są mieszkańcami. Tak jak ptaki, koty… 
Paryscy flanerzy Damaszku… istniejący w nim od 
zawsze. Teatr wrażeń, teatr prawdy. Różne tema-
ty, wzajemnie uzupełniające się treści. Różne miej-
sca, różne ramy, różne obrazy wkładane kolejno do 
tych samych ram…

Wielowarstwowa historia i kontynuowana, wie-
lopłaszczyznowa rzeczywistość. Jedno miejsce: 
rzymska świątynia, wczesnochrześcijańska basi-
lica i święte miejsce Islamu – meczet Omajjadów. 
Wzajemnie nałożone na siebie, przez ostatnie tysiąc 
lat…. Głos muezina. Wśród modlących się muzuł-
manów – rzymskie kapitele i kaplica z głową Jana 
Chrzciciela. Zapisane kolejno na sobie obrazy, ob-
razy wzajemnie się przenikające. Dochodzenie do 
pełnej syntezy…

 W Architekturze nie ma dwóch takich samych dni, 
dwóch takich samych chwil. Ptaki, na ulicach miast, 
codziennie śpiewają inaczej. Inaczej latem, inaczej 
wiosną, inaczej po wschodzie słońca, inaczej w po-
łudnie. Nie ma dwóch takich samych miast, dwóch 
takich samych ulic… nie ma dwóch takich samych 
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budynków, nawet jeżeli zostały wybudowane na pod-
stawie tych samych planów. 

Muzyka ujęta w precyzyjne zapisy nutowe może 
być interpretowana wielokrotnie i na różne sposoby. 
Sztuki Szekspira, grane od wieków, ujęte w precy-
zyjne zapisy tekstowe, zmieniają swoją interpretację  
od zawsze. Są miejscem do przekazywania my-
śli czasów, w których są odgrywane. Obiekty archi-
tektoniczne, ujęte w precyzyjne ramy form i struktur 
przestrzennych, ograniczone przegrodami, opisane 
detalami i kolorem, interpretowane są wielokrotnie.

Literatura nie mówi prawdy, lecz ją wymyśla [1]. 
Architektura organizuje życie, wymyśla je. 

Miasto to krajobraz, to salon flanêra. Tłum jest wo-
alem, poprzez który znajome miasto majaczy flanêrowi 
na kształt fantasmagorii. W niej raz jest ono pejzażem, 
raz izbą [2]. Chwila jest okruchem czasów…

Kluczem do interpretacji architektury jest jej od-
biorca. Architektura pojawia się, obiecuje. Ludzie, któ-
rzy obiecują [3], nie zawsze są wiarygodni. Ludzie 
obiecują, umierają, obietnice pozostają niespełnione. 
W obietnicach jest coś nieśmiertelnego… 

Obiekt architektoniczny może pozostawać nie-
zmieniony przez lata, ale jego architektura zmienia 
się. Architektura poszczególnego obiektu, jest bo-
wiem, pojęciem szerszym niż obiekt który ją repre-
zentuje. Nie składa się na nią tylko forma zewnętrz-
na, kolor czy sposób rozwiązania rzutów budynku. 
Nie określają ją tylko ściany, stropy i posadzki czy 
zastosowane lub niezastosowane detale. Istotne są 
relacje pomiędzy budynkiem a kontekstem, w jakim 
on funkcjonuje. Nie tylko kontekstem urbanistycz-
nym ale również aktualnym kontekstem społecznym, 
czasowym. Aktualnym kontekstem kulturowym. Wy-
darzeniami, które dzieją się obok niego. Treściami, 
które on przekazuje.

Czas przeszły pozdrawiamy w języku, którego on 
już nie rozumie [4]… to istota zrozumienia albo nie-

zrozumienia wszystkiego. Haussman, artiste démolis-
seur, buduje nowe miasto stu kilometrów arterii, któ-
re utrudniały budowę barykad i świetnie przydały się 
samochodom, o których to Haussman nie miał poję-
cia, że kiedyś się pojawią. Wpędza swoim upiększe-
niem strategicznym w konsumpcyjny sen [5].

Zmieniają się przeznaczenia, zacierają pierwotne 
znaczenia… Znikają znaczenia… Zacierają się i stop-
niowo zanikają pierwotne znaczenia…

Architektura pojawia się, obiecuje… Obiekt archi-
tektoniczny może pozostać w niezmienionej formie 
ale jego Architektura zmieniając się, umiera. Pojawia 
się nowa, w nowym i innym już kontekście dziejących 
się wokół, tego samego obiektu, wydarzeń. Te wy-
darzenia są jej rzeczywistą częścią. Są częścią prze-
kazywanych, przez nią treści, są istotną częścią Ar-
chitektury. Architektura obiecuje i, zmieniając się na 
inną, umiera. Nie zawsze jest wiarygodna. Ta inna, 
nowa – jest już czymś innym. Jest starym ubraniem, 
które włożył nowy właściciel. Nową treścią. Nową 
obietnicą czegoś zupełnie innego.

Piękne jest to, co nam się podoba [6]. A treść? 
Co jest treścią obiektu architektonicznego? Gdzie 
jest schowana treść? W czym? Określona, niegdyś, 
w zapisie całości założenia, w ukształtowaniu formal-
nym, w ornamencie, proporcjach. A gdzie jest obec-
nie? Czy treścią obiektu architektonicznego jest to, 
co może go wypełnić, zabarwić? Czy tylko to?

W substancji liberatury [7], tekst i przestrzeń książ-
ki stanowią nierozerwalna całość. Książka nie zawie-
ra utworu literackiego lecz sama nim jest. 

W poemacie Stéphane’a Mallarmégo „Rzut kość-
mi” jest słynna pusta przestrzeń, cisza niezadrukowa-
nej powierzchni kartki, likwidacja podziału na strony 
recto i verso (obie strony traktowane jako jednolita 
płaszczyzna). Słowo zostało nierozerwalnie stopione 
z materią książki. Zmiana formy edytorskiej jest zmia-
ną istoty poematu.
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W substancji architektury, tekst (słowo) i prze-
strzeń budynku stanowią nierozerwalną całość. 
Obiekt architektoniczny nie jest opakowaniem utwo-
ru architektonicznego, który w nim jest. Stanowi wraz 
z nim, integralną całość. Zmiana zawartości (słowa) 
jest zmianą istoty poematu architektury.

Książka zawierająca poemat Mallarmégo, nie jest 
opakowaniem treści, stanowi, wraz z nim, integral-
ną całość. Ale książka pozbawiona treści jest jedy-
nie opakowaniem. Jeżeli w obiekcie architektonicz-
nym nie ma już treści, to staje się on opakowaniem. 

Budować to: wznosić jakiś obiekt, konstruować 
maszyny i urządzenia techniczne, wpływać dodat-
nio na kogoś, tworzyć i organizować coś, kreślić fi-
gury geometryczne [8].

Budować architekturę to: projektować obiekt archi-
tektoniczny jako taki, konstruować kompleksową struk-
turę obiektu architektonicznego, konstruować komplek-
sowy sposób oddziaływania obiektu na użytkowników 
i obserwatorów, organizować zasady funkcjonowania 
obiektu architektonicznego i zasady funkcjonowania lu-
dzi w relacji z obiektem architektonicznym, 

Konstruowanie kompleksowej struktury całości, 
kompleksowego sposobu oddziaływania na użyt-
kowników i obserwatorów oraz organizowanie zasad  
funkcjonowania obiektu architektonicznego i zasad funk- 
cjonowania ludzi w relacjach z nim są inscenizacją ar-
chitektury, wykonaną w aktualnym momencie, w cza-
sie w którym jest ona użytkowana.

Architektura jest miejscem do zdarzeń. One są 
częścią jej treści. Jest areną, gdzie zastany obecnie, 
a uformowany niegdyś jej kształt, zaczyna pełnić rolę 
sztafażu szlachetnej dekoracji. 

Kiedy kupujemy w sklepie butelkę wody mineral-
nej, jest ona treścią tego, co potrzebujemy. Szkla-
ne, czy plastikowe opakowanie jest tylko… opako-
waniem, pretekstem dla umieszczonej w nim zawar-
tości, treści. Opróżnioną z wody mineralnej, butel-
kę, wypełnić możemy wodą do podlewania kwiatków 

lub oliwą. Możemy użyć ją jako ponowne opakowa-
nie dla, zupełnie innych, płynów. Posłużyć może tak-
że do innych celów niż jej cel pierwotny. Atrakcyjne 
bądź nieatrakcyjne opakowanie może stanowić, na-
wet, dzieło sztuki [9].

Istotą jest to, co jest wewnątrz tego opakowa-
nia. Istotą jest to, do czego służy zawartość butel-
ki, w tym właśnie momencie, do czego służyć może 
ona sama…

Zawartością architektury są zdarzenia i materia-
ły, i ludzie… To wszystko, co jest w niej teraz i to, po 
którym pozostały, wciąż funkcjonujące, ślady jego wy-
darzania się w przeszłości. Są odrobiny zewnętrznej 
rzeczywistości odbywającej się teraz i te pozostawio-
ne, zapomniane. Jest „kot z Cheshire, którego wy-
szczerzony uśmiech wisi w powietrzu, jeszcze jakiś 
czas po jego zniknięciu” [10] …

Zawartością są myśli, nastroje, odczucia, skoja-
rzenia.

Flakon na kwiaty, bez kwiatów… Co jest jego tre-
ścią? Flakon bez kwiatów, jest opakowaniem nieobec-
nej w nim treści… Co teraz jest jego treścią? Co jest 
wrażeniem estetycznym? 

Flakon bez wody i bez kwiatów, flakon z wodą ale 
bez kwiatów, flakon z bukietem róż… tak jest z Archi-
tekturą. Jej częścią jest jej miejsce i jej opakowanie.

Architektura zmienia się, obiekt architektonicz-
ny – budynek, taki jaki widzimy, pozostaje niezmie-
niony. Niezmieniony pozostaje jego rzut, ukształto-
wanie formalne, materiały z których został wykona-
ny, detale, kolorystyka. 

Architektura bezludna jest symbolem, pamiątką, 
przypomnieniem pozbawionym nieaktualnej już tre-
ści albo starającym sobą ją przypomnieć. Piękną  
nostalgią tego, co było albo nieaktualna już tak, jak 
zapomniane opakowania.

Treść przekazywana przez architekturę zmienia 
się i zależy od czasów, w których egzystuje obiekt 



302

architektoniczny. Jej interpretacja może być różna, 
zależy od chwili, w której się odbywa, a która staja 
się jej kontekstem.

Zmiana przeznaczenia obiektu albo zmiana cza-
sów, w których jest użytkowany, zmienia jego kon-
tekst i zmienia jego architekturę. 

Jeżeli zmienia się kontekst, w którym funkcjonu-
je, to myśli które może ona przekazywać i sposób 
ich przekazu – są inne.

Obiekt architektoniczny jest miejscem przekazy-
wanej treści i jest, zarazem, medium przekazywanej 
treści, a istotą architektury jest przekazywana przez 
nią treść. 

Zmiany treści. Po minucie, po tygodniu, po la-
tach… Folklorystyczne tańce w metrze, niezliczo-
ne kampanie na rzecz bezpieczeństwa, slogan „ju-
tro pracuję”, któremu towarzyszy uśmiech, niegdyś 
zarezerwowany dla czasu wolnego [11]. Zadeptana 
tłokiem, pozorna bliskość innych ludzi…

Ulice, place. A przy nich, budynki, podwórka. Mu-
zyka i zapach, faktura i kolor.. to wszystko, co można 
wypełnić treścią. To wszystko to, co można wypełnić 
zawartością chwili. To wszystko to, co samo wypeł-
nia się tą chwilą. Inne w każdym momencie trwania, 
zmieniające się. Po minucie, po tygodniu, po latach… 
Zależne nawet od śpiewu ptaków. Potencjalna prze-
strzeń erudycyjna. Totalne dzieło sztuki. Permanentnie  
interpretowane, permanentne laboratorium wirtual-
nej rzeczywistości. Różne tematy i wzajemnie uzu-
pełniające się treści. Policentryzm wrażeń we współ-
czesnej jedności sztuk. Bajka dla zmysłów [12].  
Powszechny policentryzm, zmieniającego się Totalne-
go Dzieła Sztuki, w którym może być wszystko, pod 
różnymi postaciami: muzyka, literatura, film, teatr… 
Takim pojęciem może być współczesna nam Archi-
tektura. Mogłaby być wszystkim tym (jako rama dla 
zdarzeń) i wszystko to w sobie zawierać (jako wy-
pełnienie treścią). 
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OD ARCYDZIEŁA DO UNICESTWIENIA

FROM  MASTERPIECE  TO  DEMOLITION

Dzieła prezentujące przemijający styl architektoniczny były często przebudowywane lub wyburzane, by dać 
miejsce nowym budynkom. Obecnie takie zjawisko spotyka spuściznę architektury modernistycznej. Nara-
żone na niszczące działania są nawet budynki najwybitniejszych twórców. W artykule zaprezentowano różne  
losy dzieł Paula Rudolpha – od pieczołowitej ochrony Art and Architecture Building w New Haven po unice-
stwienie Christian Science Student Center w Urbana.

Słowa kluczowe: modernizm, brutalizm, Paul Rudolph

Buildings of passing architectural styles were often rebuilt or demolished in order to give place new build-
ings. Nowadays such tendency is related to heritage of modernist architecture. Even masterpieces of the 
most outstanding architects are exposed to destruction. Author of the article presents different lots of build-
ings designed by Paul Rudolph – from careful preservation of Art and Architecture Building in New Haven 
to demolition of Christian Science Student Center in Urbana.

Keywords: modernism, brutalism, Paul Rudolph

W historii architektury świadectwem stylów, ten-
dencji czy też twórczości mistrzów są budynki, któ-
re przetrwały pomimo upływu lat. To dzięki nim moż-
na odtworzyć obraz przeszłości, poczuć specyficzny 
charakter poszczególnych epok, zrozumieć idee pro-
jektantów. W tym względzie stanowią one wartość 
nie do przecenienia. Jakże jednak wiele z dzieł wy-
bitnych twórców poprzednich stuleci nie ocalało. Ich 
śmierć nie była zazwyczaj wynikiem kataklizmów czy 
rozpadnięcia z powodu starości. To ludzie decydo-
wali o ich unicestwieniu. Styl architektoniczny rodził 
się, osiągał swój szczyt i odchodził w fazę zapomnie-

nia, bądź – co gorsze – w fazę odrzucenia. Dopiero 
po pewnym czasie dostrzegano zalety przebrzmia-
łej architektury, zaczynano ją doceniać lub przynaj-
mniej szanować ocalałe przykłady. Zanim jednak to 
następowało budynki reprezentujące odrzucony styl 
wyburzano, by zastąpić nowymi formami. Stało się 
tak z wieloma dziełami z dalszej przeszłości, ale tak-
że ze spuścizną XIX-wiecznego eklektyzmu czy se-
cesji. Obecnie to samo zjawisko spotyka architektu-
rę modernistyczną.

Wydawać by się mogło, że przynajmniej budynki 
zaprojektowane przez najwybitniejszych twórców mo-
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dernizmu powinny być bezpieczne. Nie zawsze jed-
nak tak się dzieje, o czym świadczą przykłady pol-
skie i zagraniczne. Szczególnie narażone na nisz-
czące działania są dzieła kojarzone z nurtem brutali-
stycznym, którego odbiór społeczny jest negatywny, 
a dotykająca go krytyka ze strony części środowisk 
architektonicznych nadal nieprzejednana. 

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić zróż-
nicowane losy wybranych budynków zaprojektowa-
nych pod koniec lat 50. i w latach 60. przez Paula 
Rudolpha. Architekta tego można zaliczyć do najważ-
niejszych twórców XX wieku, a wiele jego realizacji 
weszło do kanonu amerykańskiej architektury bruta-
listycznej. Dzięki uznaniu, jakie przyniosły mu wcze-
sne projekty rezydencji, pracował później nad więk-
szymi i bardziej znaczącymi budynkami. Podczas pro-
jektowania takich obiektów objawił się indywidualizm 
Rudolpha i jego bezkompromisowe dążenie do ory-
ginalności. Swoje budynki traktował jak dzieła sztuki 
i odrzucał idee pracy zespołowej: „Bądźmy szczerzy, 
architekci nigdy nie byli stworzeni do wspólnego pro-
jektowania... Architektura jest osobistym wyzwaniem 
i im mniej ludzi znajdzie się pomiędzy tobą a twoim 
dziełem tym lepiej” [1]. Prestiżowe zlecenia, liczne za-
proszenia na wykłady i wreszcie stanowisko dzieka-
na School of Architecture na Uniwersytecie Yale (od 
1957 roku) wyniosły Rudolpha na piedestał. Reali-
zacje z tego okresu należą do najciekawszych i sta-
nowią doskonałą ilustrację szczytowego okresu sty-
lu brutalistycznego. Choćby z tego względu można 
o nich mówić jako o wybitnych dziełach, choć oczy-
wistym jest, że wzbudzały kontrowersje. Zastanawia-
jącym jest jak różnie potoczyły się losy tych budyn-
ków i od jakich czynników były one zależne. Zazna-
czyć trzeba, że w niewielkim stopniu decydowała tu 
wartość architektoniczna, którą można we wszyst-
kich omawianych przypadkach uznać za zbliżoną.

Art and Architecture Building na Uniwersytecie 
Yale w New Haven wzniesiony w latach 1958–1964 

jest najbardziej znanym budynkiem Rudolpha (il. 1). 
Ta niekwestionowana ikona brutalizmu figuruje w nie-
mal każdym podręczniku dotyczącym architektury XX 
wieku i choćby z tego względu otoczona jest ochro-
ną. Właśnie w tym obiekcie uwidoczniły się najważ-
niejsze cechy architektury Rudolpha, a także poja-
wiły elementy i rozwiązania towarzyszące kolejnym 
jego realizacjom: stosowanie mocno artykułowanych 
wertykalnych brył, kontrasty przestrzenne, dążenie do 
wyrazistych efektów światłocieniowych, faktura chro-
powatego betonu, manipulacja skalą i iluzoryczność 
[2]. Właśnie poszukiwanie architektury oryginalnej 
i zaskakującej jest cechą, która wyróżnia twórczość 
Rudolpha od prac innych architektów tego okresu. 
Za kolejną należy uznać swoiście pojmowany kon-
tekstualizm, który w przypadku Art and Architecture 
Building przyjął specyficzną postać. Podczas projek-
towania budynku Rudolph założył, że jego forma nie 
będzie dostosowana do istniejącej zabudowy, lecz 
to właśnie ona przyczyni się do ukształtowania no-
wego kontekstu. Jakkolwiek kontrowersyjnie brzmią 
dziś jego słowa, tak właśnie się stało. Zabudowa 
tej części New Haven ma obecnie skalę i specyfikę  
odpowiadającą charakterowi Art and Architecture Buil-
ding. Wpływ na to, że budynek się nie postarzał i wy-
gląda świeżo ma, oprócz wysokiej klasy architektury, 
również faktura. Odpowiednio kształtowana elewacyj-
na warstwa betonu – najpierw wylewana w specjalnie 
przygotowanych szalunkach dających żłobkowaną  
powierzchnią, a następnie maszynowo młotkowa-
na – „ukrywa zabrudzenia i minimalizuje efekt odbar-
wiania charakterystyczny dla betonu” [3]. Choć trze-
ba wspomnieć także o czyszczeniu elewacji, przede 
wszystkim z wymalowanych na niej napisów (ostat-
ni remont budynek przeszedł w latach 2007–2009). 
Przyszłość dzieła Rudolpha wydaje się niezagrożo-
na, tym bardziej, że na stałe wpisał się w krajobraz 
miasta, dla którego należyte utrzymanie budynków 
uniwersyteckich stanowi priorytet.
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1. Art and Architecture Building na Uniwersytecie Yale w New Haven, 1958–1964 / Art and Architecture Building – Yale University in New Haven, 
1958–1964 2. Parking wielopoziomowy przy Temple Street w New Haven, 1959–1963 / Temple Street Garage in New Haven, 1959–1963 3. Brydges 
Library w Niagara Falls, 1968–1970 / Brydges Library in Niagara Falls, 1968–1970 4. Blue Cross Building w Bostonie, 1957–1960 / Blue Cross Build-
ing in Boston, 1957–1960 5. Government Service Center w Bostonie, 1962–1967 / Government Service Center in Boston, 1962–1967 6. Christian 
Science Student Center – University of Illinois w Urbana, 1962–1967 / Christian Science Student Center – University of Illinois in Urbana, 1962–1967.
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Kolejnym budynkiem wzniesionym według projek-
tu Rudolpha w New Haven, w latach 1959–1963, był 
wielopoziomowy parking przy Temple Street (il. 2). 
Obiekt ten stał się symbolem nadejścia ery samo-
chodowej i jej wpływu na architekturę i urbanistykę 
amerykańskich miast. „Większość parkingów wielo-
poziomowych to zaledwie szkieletowe struktury bez 
jakichkolwiek ścian. Wyglądają one jak konstrukcje 
budynków biurowych pozbawione elewacyjnych prze-
szkleń. Chciałem stworzyć budynek, który wyrażał-
by związek z samochodami i ruchem” [4] – twierdził 
Rudolph. Dynamiczna forma złożona ze stapiających 
się ze sobą elementów o łukowej geometrii rzeczy-
wiście nawiązywała do opływowych karoserii samo-
chodów. Imponująca była również wielkość budyn-
ku, który mieścił 1500 stanowisk postojowych i był 
według Rudolpha pierwszą prawdziwą megastruktu-
rą [5]. Architekt planował trzykrotne powiększenie ga-
rażu, tak by połączył on dwie części New Haven od-
dzielone od siebie Frontage Road. Przewodnią ideą 
projektową była szeroko pojęta ciągłość. Objawia-
ła się ona nie tylko w koncepcji urbanistycznej, ale 
także w aspekcie komunikacyjnym – każdej rampie 
dla pojazdów towarzyszą schody dla pieszych, kon-
strukcyjnym – powtarzalność elementów, estetycz-
nym – niemal organiczna forma. Budynek jest praw-
dopodobnie najbardziej znanym wielopoziomowym 
garażem w historii architektury. Fakt, że parking Ru-
dolpha przetrwał w stanie nienaruszonym wynika 
także z dobrego rozwiązania funkcjonalnego, które 
sprawdza się nawet dzisiaj. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja budynku 
Brydges Library w Niagara Falls wzniesionego w la-
tach 1968–1970, gdzie funkcja budynku stanowi pew-
ne obciążenie. Biblioteki publiczne przeżywają w Sta-
nach Zjednoczonych ciężkie chwile – wraz ze zwięk-
szaniem się dostępności Internetu zmniejsza się liczba  
odwiedzających je osób. Ponadto problemy ma samo 
miasto Niagara Falls – jego życie skupia się wokół te-

renów turystycznych przy wodospadach, natomiast 
bardziej oddalone dzielnice ulegają degradacji i wy-
ludnieniu. Biblioteka położona w jednej z dzielnic 
mieszkalnych zdecydowanie straciła na swoim zna-
czeniu ośrodka kulturalnego i jej dalsze działanie jest 
niepewne. Aktualnie podejmowane są próby posze-
rzenia i uatrakcyjnienia jej oferty. Natomiast rzeźbiar-
ska forma dzieła Rudolpha wciąż prezentuje się do-
skonale. Została ona oparta na zasadzie ukośnych li-
nii i płaszczyzn, co pokazuje, że architekt wciąż szu-
kał nowych rozwiązań. Niektóre fragmenty budynku 
wydają się bardzo technicystyczne, inne przypomi-
nają wręcz przypadkowe uformowania skalne (il. 3).

Zdecydowanie mniej pewne są losy Blue Cross 
Building w Bostonie (1957–1960). Ten 13-piętrowy bu-
dynek był pierwszym modernistycznym biurowcem 
wzniesionym w bostońskim centrum finansowym. Ru-
dolph zastosował tu oryginalne rozwiązanie fasady, 
która wbrew panującym wówczas tendencjom nie 
była szklana i gładka. Elewacje budynku są trójwy-
miarowe i bogate w detal tworzony przez żelbetową  
strukturę pełniącą funkcję konstrukcji i dodatkowo 
ukrywającą instalacje (il. 4). Dzięki takiemu rozwią-
zaniu architekt uzyskał ciekawe efekty światłocienio-
we i nawiązał do sąsiednich XIX-wiecznych budyn-
ków. David Hay twierdzi, że „w swoim poszanowaniu 
urbanistycznego kontekstu Rudolph wyprzedzał swo-
je czasy” [6]. Nowatorskim pomysłem było umiesz-
czenie instalacji na zewnątrz budynku. „System me-
chanicznej wentylacji jest jak wielka ośmiornica, która 
schodzi z dachu i opasuje cały budynek” [7]. W roku 
2007 pojawiły się plany wyburzenia Blue Cross Bu-
ilding, aby zrobić miejsce wieżowcowi projektowa-
nemu przez Renzo Piano. Na szczęście musiały zo-
stać one zawieszone z powodu kryzysu finansowe-
go, który dotknął także amerykańskich inwestorów.

Niedobory finansowe są z kolei przyczyną zapaści 
innego bostońskiego dzieła Rudolpha, Government 
(obecnie State) Service Center z lat 1962–1967 (il. 5). 
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Ta monumentalna megastruktura zajmująca duży nie-
regularny kwartał centrum Bostonu nigdy nie zosta-
ła całkowicie ukończona. Brakuje w niej głównej do-
minanty – biurowego wieżowca. Pomimo tego obiekt 
jest jednym z najbardziej dobitnych przykładów ame-
rykańskiego brutalizmu, choć wydaje się pozostawać 
w cieniu sławy znajdującego się nieopodal ratusza 
projektu Kallmanna, McKinnella i Knowlesa. Również 
w tej realizacji uwidocznił się kontekstualizm Rudol-
pha, który ustawił skrzydła Centrum równolegle do 
ulic tworząc zwarte, wysokie pierzeje. Dziedziniec, 
który powstał wewnątrz kwartału jest przeznaczony 
wyłącznie dla pieszych i został znacznie wyniesiony 
ponad poziom ulic. Dzięki temu oraz tarasowemu co-
faniu się kolejnych kondygnacji zabudowa obserwo-
wana z dziedzińca wydaje się niższa i bardziej od-
powiednia do skali człowieka. Obecnie wykorzysty-
wane są tylko niektóre pomieszczenia olbrzymiego 
obiektu. Władze stanowe mają kłopot z jego utrzy-
maniem, a planowany remont odwleka się w czasie. 
Całość jest ogrodzona, zabezpieczona i znajduje 
się pod nadzorem strażników. Pomimo ich obecno-
ści podcienia budynku wraz z zewnętrznymi schoda-
mi i siedziskami są okupowane przez bezdomnych. 

Kilka budynków Rudolpha zostało już wyburzo-
nych. Taki los spotkał zarówno prywatne rezydencje 
w Sarasota i Westport, osiedle mieszkaniowe Orien-
tal Masonic Gardens w New Haven, jak też szkołę 
Riverwiev High School w Sarasota (po długiej bata-
lii na rzecz jej zachowania). Już w roku 1987 prze-
stał istnieć budynek Christian Science Student Cen-
ter wchodzący w skład University of Illinois w Urba-

na, wzniesiony w latach 1962–1967 (fot. 6). Szcze-
gólnie ten obiekt był istotny dla nurtu brutalistycz-
nego. Mimo, że mniej znany od Art and Architectu-
re Building prezentował podobne walory formalne. 
Architekt z premedytacją starał się ukryć jego skalę, 
tak by we właściwy sposób korespondował z sąsied-
nią, zarówno niską jak i wysoką, zabudową. W jego 
formie nie dało się zauważyć, żadnych elementów, 
które mogłyby zdradzać jego wielkość. Zamiast stan-
dardowych okien zastosowano przeszklenia o róż-
nych rozmiarach i proporcjach, a drzwi wejściowe 
były ukryte w zacienionym wgłębieniu. Rzeźbiarska 
forma prezentująca zaskakującą dynamikę została 
skomponowana ze smukłych, wieżowych elemen-
tów skontrastowanych z dużymi płaszczyznami mo-
nolitycznych ścian. Równie ciekawe było wnętrze, 
w którym wszechobecny młotkowany beton zesta-
wiono z oranżami i różami na podłogach, sufitach 
i elementach wyposażenia. 

Wszystkie wymienione w artykule budynki prezen-
tują bądź prezentowały dużą wartość architektonicz-
ną i historyczną. Były dziełami jednego z najwybit-
niejszych architektów amerykańskich XX wieku. Po-
mimo tego różnie potoczyły się ich losy, a istnienie 
wielu z nich jest wciąż zagrożone. O zachowanie spu-
ścizny Rudolpha zabiegają znawcy architektury mo-
dernistycznej, miłośnicy jego twórczości, również ci 
skupieni w fundacji jego imienia (Paul Rudolph Fo-
undation), oraz organizacje takie jak DOCOMOMO. 
Epoka brutalizmu przeminęła, jednakże należy ocze-
kiwać, że najciekawsze dzieła świadczące o obecno-
ści tego nurtu w architekturze przetrwają. 
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DRUGIE ŻYCIE BUDYNKÓW

THE  AFTERLIFE  OF  BUILDINGS

W artykule rozpatrywane są kwestie zamiany funkcji w budynkach – zarówno tych łatwo, jak i trudno prze-
kształcalnych. Poddano analizie zjawiska wpływające na prędkość zmian budowlanych.

Słowa kluczowe: czas, zmiana funkcji budynków

In the paper are consider the issues of conversion functions in the buildings – both: easy and difficult to 
transform. There are analyzed the phenomena affecting on the speed of construction changes. 

Keywords: time, change of buildings function 

Czas jest miarą zmian zachodzących w życiu. 
Świadomość jego istnienia pozwala zbudować po-
stawy wobec historii, życia obywatelskiego a także 
trwania i przemijania. Chociaż system mierzenia czasu 
wymyślono już w starożytności, to Einstein poprzez 
teorię względności złamał jego uniwersalność. Oka-
zuje się bowiem, że dla każdego z nas czas nie musi 
być tym samym czym jest dla innych. Czas trwania 
zjawiska jest zależny od punktu odniesienia, dlatego 
w różnych kulturach, religiach a także ideologiach po-
litycznych sposób postrzegania czasu może być inny, 
kulturowe i osobiste wpływy pozwalają inaczej oce-
niać zjawiska i osiągnięcia cywilizacyjne [1].

Szeroko komentowana I nagroda na weneckim 
biennale architektonicznym za pracę pt. „drugie ży-
cie budynków” potwierdziła tę teorię. Bazylika w Li-
cheniu pełniąca funkcję aquaparku, biurowiec Ron-
do I będący cmentarzem, biblioteka uniwersytecka 

zmieniająca się w supermarket. Obrazy te jednych 
bulwersowały innych zachwycały nowatorstwem. Au-
torzy umiejętną postprodukcją zdjęć przedstawili pro-
blem z jakim zmierza się każde zurbanizowane spo-
łeczeństwo – relacji starego do nowego. 

W przeszłości zmiany budowlane zachodzące w bu-
dynkach dotyczyły głównie jego funkcji i estetyki. Prze-
łom XIX i XX wieku wprowadził zmiany technologiczne 
(wodociągi, sanitariaty, elektrykę), współcześnie wy- 
mienia się całe elementy przestrzenne dostosowując 
wnętrza do wzrastających potrzeb użytkowników. Im 
bardziej zurbanizowane społeczeństwo tym problem in-
tegracji i tym samym zmiany struktury starej (zabytko-
wej) zabudowy jest bardziej widoczny [2]. Szacuje się, 
że Nowym Jorku 98% działań architektonicznych to pro-
jektowanie wtórne (adaptacje, przebudowy, wnętrza).

Prędkość przemian architektury zależna jest od 
wartości jakie posiada konkretny budynek. Należy tu-
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taj zaznaczyć, że wartość irracjonalna (artystyczna) 
budynku prawie zawsze wzrasta wraz upływem cza-
su, szybciej lub wolniej, zależnie od miejsca w jakim 
się znajduje. Im więcej walorów artystycznych w ar-
chitekturze, tym jej zmiany są mniej widoczne, ze 
względu na ich szczególną wartość. Jeśli budynek 
traktowany jest tylko jako zbiór cech użytkowych, to 
wszelkie zmiany są bardziej czytelne i nie budzą sze-
rokiego sprzeciwu. 

Co dzieje się z budynkami w momencie kiedy 
ich funkcja przeminie lub ulegnie zmianie? Piotr Bu-
rak-Gajewski w swojej pracy doktorskiej pt. „Archi-
tektoniczne aspekty zmiany użytkownika budynku  
publicznego” twierdzi, że wtedy w naturalny, ewolu-
cyjny sposób następuje zmiana przeznaczenia budyn-
ków, dostosowanie ich do warunków współczesnych. 
Należy zatem projektować możliwie najbardziej ela-
stycznie po to, by umożliwić wykonanie nieuniknio-
nych zmian budowlanych przyszłym pokoleniom [3]. 

Funkcjonalne zalety wolnego rzutu odkryli już 
mieszkańcy Dalekiego Wschodu w II w p.n.e. Szkie-
letowe domy na planie prostokąta, wewnątrz podzie-
lone ruchomymi parawanami umożliwiały swobodną 
cyrkulację powietrza, oraz praktyczną kreację wnę-
trza zależnie od ilości mieszkających w nim osób. 
Upowszechnienie teorii wolnego rzutu w Europie za-
wdzięczamy Le Corbusierowi, który w 1914 r. rozpo-
czął prace nad konstrukcją słupową budynków, umoż-
liwiającą swobodne kształtowanie elewacji i wnętrza 
(m.in.„dom-ino house”) [4]. Podobny sposób myśle-
nia prezentował Mies van der Rohe w m.in. willi Tu-
gendhatów i pawilonie barcelońskim, wykorzystując 
zalety wolnego rzutu, przeniósł ciężar konstrukcyj-
ny budynku na słupy, gubiąc granice pomiędzy po-
mieszczeniami. 

Typ budynku w znaczący sposób definiuje stopień 
jego przebudowy. Wyróżnić zatem można:

– budynki łatwo przekształcalne. Należą do nich 
budynki z typu halowego i korytarzowego, najczę-

ściej konstrukcji słupowej. Hotel można łatwo prze-
robić na biura, biura na mieszkania, a fabrykę mebli 
na muzeum. Zmiana funkcji budynku jest łatwa w ra-
mach jednego typu przestrzennego. 

– budynki trudno przekształcalne. Zazwyczaj 
o konstrukcji masywnej. Zaprojektowane w specjal-
nym, ściśle wyznaczonym celu, np. mauzoleum, 
igloo, muzeum miniatur lub znaczka pocztowego. 
Trudno sobie wyobrazić, by parking zaprojektowa-
ny w kształcie rampy (o stałym nachyleniu stropów 
ok. 15%) dało się zmienić na lodowisko lub szkołę.

Przykładem spektakularnej zmiany funkcji całe-
go obszaru urbanistycznego jest kompleks koksowni 
w Essen. Zakład, który przez blisko dwa wieki był sil-
nie eksploatowany, wskutek niskiego popytu na koks 
został zamknięty. Teren przetransformowano na cen-
trum kulturalne, gdzie dziś znajdują się muzea, hale 
wystawiennicze, pracownie artystyczne, apartamen-
ty i studia. Jednym z założeń adaptacji tego terenu 
była przebudowa gmachu płukania węgla na muzeum 
górnictwa, zaprojektowana przez Rema Koolhaasa. 
W hali o wymiarach 90/40m i wysokości 30m, stwo-
rzono sale wystawowe eksponując wielkie taśmo-
ciągi oraz salę wielofunkcyjną z foyer. Elastyczność  
budynku, wykonanego w konstrukcji ramowej, umoż-
liwiła zrealizowanie tego projektu. 

Czasem budynki, które z założenia wydają trud-
ne do przekształcenia, także zmieniają swoją funkcję. 
Przykładem jest kościół w Downtown w Denver, Ko-
lorado. Na skutek kryzysu wiary kościoły w Kolorado 
stały się puste i nierentowne. Zajmowały tym samym 
najlepsze lokalizacje w mieście, gdzie za m2 płaci się 
ok. 5000 dolarów. Jeden z nich przekształcono na 
klub nocny. Neogotycka forma, ze strzelistymi skle-
pieniami, stała się otoczeniem dla centrum rozrywki. 
Jednym z największych problemów, który pojawił się 
podczas przebudowy był pogłos. Grono akustyków 
pracowało, by wyeliminować to zjawisko. Zamonto-
wano na ścianach, sklepieniu i podłodze materiały 
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Nicolas Grospierre i Kobas Laksa, budynek biurowy Rondo 1, Międzynarodowa Wystawa Architektury, Wenecja 2008
Nicolas Grospierre i Kobas Laksa, office building Rondo 1, International Architecture Exhibition, Venice 2008



313

pochłaniające dźwięk a wnętrze podzielono panela-
mi dźwiękochłonnymi. 

Obserwujemy zatem, że nawet trudne do prze-
kształcenia formy architektoniczne można zamienić 
znajdując im, równie ciekawą i unikatową funkcję. 
Być może jest to ratunek dla cennych budynków, 
będących synonimem naszej kultury, które trwale 
wpisują się w krajobraz miast, a nie są jeszcze chro-
nione stemplem konserwatora. Które budynki nale-
ży zachować, które przekształcić, a które zupełnie 
zburzyć to często bazowanie na intuicji i wyczuciu. 

Peter Zumhtor w książce pt. „myślenie architektu-
rą” twierdzi: „nasza epoka przełomu nie pozwala na 
wielkie gesty. Niewiele pozostało już wspólnych war-
tości, na których możemy budować. Dlatego też opo-
wiadam się za architekturą zdrowego rozsądku, która 
wychodzi od tego, co wszyscy jeszcze znamy, rozu-
miemy i czujemy. Dokładnie przyglądam się wybudo-
wanemu światu i tworząc własne budowle, staram się 
wchłaniać to, co wydaje mi się wartościowe, popra-
wiać to, co przeszkadza, i na nowo tworzyć to, cze-
go nam brakuje [5]. 

PRZYPISY

[1] R. Borkowski, Sens historii, modele czasu historyczne-
go, Kraków 2001, s. 10.
[2] A. Kadłuczka, Problemy integracji architektury współ-
czesnej z historycznym środowiskiem kulturowym, Kraków 
1982, s. 15.
[3] P. Burak-Gajewski, Architektoniczne aspekty zmiany użyt-
kownika budynku publicznego, Kraków 1993, s.
[4] J. L. Cohen, Le Corbusier, Kolonia 2006, s. 8.
[5] P. Zumhtor, Myślenie architekturą, Kraków 2010, s. 24.
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TRWAŁOŚĆ TECHNICZNA A TRWAŁOŚĆ MORALNA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH

TECHNICAL  DURABILITY  AND  MORAL  SUSTAINABILITY   
OF  BUILDINGS 

Problemy trwałości i zużycia obiektów budowlanych nie zawsze łączą się z ich nieodwracalnym przemija-
niem. Budynki – pamiątki przeszłości, w których prowadzone są prace naprawcze zachowane są do dzisiaj, 
nie są zapomniane, trwają. 

Słowa kluczowe: okres trwałości, zużycie

Problems of durability and wear of buildings does not always mean their permanent vanishing. Buildings, 
the relics of the past, in which the repairing works have been carried out properly until today, are not for-
gotten, and they will last.

Keywords: time of life, wear

Wraz z tempem zmian cywilizacyjnych stale kształ-
tują się nowe potrzeby organizowania przestrzeni 
potrzebnej człowiekowi. Zmieniają się nie tylko wy-
magania funkcjonalne, ale i upodobania estetyczne. 
Budynki wznoszone są z nowoczesnych materiałów, 
powstają nowe technologie, wciąż zmieniają się pro-
porcje, detale. Jednak obok nowości przestrzennych, 
pamiątki przeszłości pozostają. Budynki pochodzą-
ce z minionych wieków nadal są użytkowane, a ich 
atrakcyjność rynkowa nie spada.

Trwałość techniczna warunkiem istnienia?
Trwałość obiektu budowlanego definiowana jest 

w literaturze jako zdolność do zachowania posiada-

nych wymagań użytkownika przez określony czas, 
w warunkach oddziaływania określonych czynników. 
Miarą trwałości jest czas, w ciągu którego obiekt za-
chowuje posiadane właściwości. 

Trwałość budynku zależy od wielu czynników, 
zarówno od założeń wyjściowych – własności uży-
tych materiałów, jakości projektu i wykonawstwa, jak 
i warunków podczas eksploatacji obiektu – sposobu 
użytkowania oraz wpływu środowiska zewnętrznego.

Z technicznego punktu widzenia czas – okres trwa-
łości budynków nie jest jednakowy. Każdy budynek 
składa się z wielu elementów składowych wykona-
nych z różnych materiałów (np. ściany są murowane 
z cegły, stropy – drewniane ze ślepym pułapem, scho-
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dy – policzkowe z drewna dębowego, stolarka z drew-
na sosnowego itp.). Okresy trwałości wszystkich mate-
riałów są inne. W miarę upływu czasu każdy materiał 
starzeje się, traci swoje wartości użytkowe, a w osta-
teczności osiąga swój kres trwałości. Problem trwałości 
elementów składowych budynku ściśle związany jest 
z ich zużyciem. Zużycie definiowane jest jako utrata 
wartości użytkowych w miarę upływu czasu. 

Czy człowiek ma wpływ na trwałość budynku? 
Czy istnieje szansa na wydłużenie okresu trwałości 
użytkowanego budynku, gdzie decyzje wyboru 
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych zostały 
podjęte wcześniej? Czy może człowiek jest bezsilny 
wobec upływającego czasu i niszczących wpływów 
procesów atmosferycznych? 

Trwałość eksploatowanych obiektów kształtują nie 
tylko siły przyrody, ale i działania człowieka. W celu 
zapewnienia długiego okresu trwałości należy przede 
wszystkim wykonywać systematycznie prace konser-
wacyjne i roboty naprawcze uszkodzonych elemen-
tów, należy zapewnić prawidłową eksploatację obiektu  
oraz zabezpieczać elementy od szkodliwego działania  
otaczającego środowiska. Profilaktyczne naprawy 
i przestrzeganie właściwych warunków eksploatacyj-
nych (np. zachowanie założonego klimatu cieplno-wil-
gotnościowego w pomieszczeniach, nie dopuszczanie  
do zwiększenia obciążeń większych od założonych 
w projekcie) spowodują wydłużenie okresu trwałości 
użytkowanych budynków.

Trwałość moralna warunkiem istnienia?
Zarówno zużycie, jak i trwałość mogą być fizyczne 

(w literaturze określane także jako techniczne, natural-

ne) i funkcjonalne (moralne). Zużycie fizyczne jest utra-
tą wartości budynku, wynikającą z upływu czasu i spo-
sobu jego użytkowania, a zużycie funkcjonalne – utratą 
wartości budynku wynikającą z niedostosowania jego 
funkcji do aktualnych wymogów rynku nieruchomości. 

Rozwiązaniem problemów związanych z naturalnym 
zużyciem i techniczną trwałością budynków są remon-
ty wynikające z naturalnego zużycia elementów budyn-
ków. W przypadku zużycia funkcjonalnego zakres prac 
jest większy, obejmuje modernizacje obiektów, a często 
adaptacje na współczesne cele użytkowe.

Trwałość moralna jest najczęściej powodem zmian 
(modernizacji lub adaptacji) w budynku. Niekiedy tyl-
ko budynek przestaje być użytkowany, osiąga okres 
technicznej trwałości i zostaje poddany rozbiórce. 

Czy architektura może przemijać?
Modernizacje i adaptacje obiektów zabytkowych 

są wynikiem nieuchronnie zmieniających się wyma-
gań człowieka. Urok budynku zabytkowego sprawia 
jednak, że dokonywane zmiany w obiekcie są nie-
wielkie. Wprowadzane nowości są wręcz wpasowy-
wane w architekturę istniejącą. 

W przypadku nowych obiektów, wznoszonych 
obok zabytkowych poddanych renowacji, powstają 
budynki, będące wynikiem pracy projektanta nad roz-
wiązaniem nawiązującym do historycznego otoczenia. 
Aktualne standardy funkcjonalne ujęte w nowościach 
technologicznych nie niszczą zabytkowej tkanki.

Tak więc architektura stara wciąż żyje, a nawet 
wręcz stawia warunki architekturze nowej. Do archi-
tektury istniejącej dostosowywane są nowe obiekty 
(a nie odwrotnie).
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Każdy projekt budowlany, także każda funkcja posiada już w okresie planowania pewną datę ważności, czy 
to z powodu przyczyn kulturowych, ekonomicznych, osiągnięć technicznych (brak „stanu rzeczy”), czy też 
z powodu wpływów estetycznych albo też dlatego, iż obiekty te są po prostu stare i rozpadające się.

Słowa kluczowe: czasowe obiekty budowlane, miękkie materiały, tworzywa sztuczne

Every construction project as well as every function gets already during the planning period a particular expi-
ration date, whether because of cultural or economic reasons, technological developments, (no more ”le-
vel of research”), or because of aesthetic influence, or because these objects are just old and dilapidated.

Keywords: temporary construction, soft foods, plastics

Pojęcia takie jak trwanie i przemijanie w odniesie-
niu do architektury umożliwiają pewne istotne zało-
żenia myślowe, które mają i powinny mieć decydu-
jący wpływ w projektowaniu i procesie budowlanym:

1) trwanie / przemijanie funkcji,
2) trwanie / przemijanie całej budowli,
3) trwanie / przemijanie materiałów.
W odniesieniu do tej pojęć, obiekty architektonicz-

ne można zgrupować według podstawowych cech 
w dwie określone typologie:

1. Tradycyjne budynki ze stali i masywnych kamieni.
2. Czasowe budynki wykonane z Soft Goods i ma-

teriałów krótkotrwałych.
Czasowe konstrukcje zbudowane z Soft Goods 

są zupełnie inne niż tradycyjne struktury betonowe 
i kamienne. Z jednej strony sama nazwa wskazuje już 

na różnice w podstawowych właściwościach materia-
łów miękkich, lekkich w odróżnieniu od masywnych 
i ciężkich. Z drugiej strony należy także zwrócić uwa-
gę na ich psychiczne aspekty: bezpieczeństwo, trwa-
łość, odporność na warunki atmosferyczne i tempera-
turę, które zostaną zauważone przez użytkowników.

Bardzo ważnym elementem w trakcie projekto-
wania jest właściwe ustalenie współdziałania funkcji  
z konstrukcją oraz wybór materiałów. W odniesieniu  
do obiektów mobilnych, czasowych lub konwencjo-
nalnych, należy ustalić a priori dokładną funkcję i wraz 
z nią także czas „trwania i przemijania” budynku. 
W taki sposób można dokładnie ocenić i ewentual-
nie zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska podczas 
produkcji materiałów i komponentów, jak również po 
okresie korzystania, w czasie demontażu i recyklingu.
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a. Tkanina polyester – Mincor® PES, BASF / polyester fabric – Mincor® PES, BASF
b. Tipi – indiański namiot ameryki północnej, 1891, fotograf John C.H. Grabill / Tipi – native american Tent, 1891, photograph John C.H. Grabill
c. Japoński pawilon, architekt Shigaru Ban, Expo 2000 Hanower, Copyright Hiroyuki Hirai / Japanese pavilion, architect Shigaru Ban, Expo 
2000 Hanover, Copyright Hiroyuki Hirai
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Pozytywne oraz negatywne przykłady współdzia-
łania materiałów i recyklingu w stosunku do czasu 
użytkowania są bardzo dobrze widoczne na przy-
kładach regularnie odbywających się wystaw świa-
towych. Jako pozytywny przykład recyklingu ma-
teriałów (lub ponownego ich wykorzystania) może  
posłużyć szwajcarski pawilon na EXPO 2000 w Hano-
werze zaprojektowany przez architekta Petera Zum-
thora. Pawilon składa się z ułożonych desek, które 
zostały zmontowane przy pomocy kołków w taki spo-
sób, by po okresie użytkowania deski można było  
łatwo rozmontować i sprzedać jako drewno budow-
lane. Tym sposobem ponad 60% obiektu zostało wy-
korzystane ponownie w innych obiektach.

Innym bardzo dobrym przykładem właściwe-
go wykorzystania materiałów, ich recyklingu i cza-
su użytkowania jest japoński pawilon zaprojektowa-
ny przez architekta Shigaru Ban, który również był 
prezentowany na World Expo 2000 w Hanowerze. 
Ten oryginalny projekt pawilonu składał się głównie 
z papieru i tektury, materiały te mogły zostać bez 
większego problemu odzyskane jako makulatura. 
Ze względu na wymogi budowlane (ochrona prze-
ciwpożarowa), obiekt został pokryty również mem-
braną PCV [1].

Architektoniczne obiekty czasowe są zawsze w za-
łożeniu budowane na pewien okres. Na jeden dzień, 
tydzień lub lato, poza tym powstają też z myślą o jed-
nej, dokładnie określonej funkcji: mieszkania, prezen-
tacji lub po prostu jako ochrona przed warunkami at-
mosferycznymi. Tym różnią się od konstrukcji z beto-
nu lub masywnego kamienia, powstających zazwy-
czaj na dłuższy, nieokreślony z góry okresu czasu, 
być może nawet na wieczność, przy również niedo-
kładnie określonej funkcji (piramidy w Gizie).

Kolejną zaletą objektów czasowych w stosun-
ku do masywnych jest to, że ze względu na rodzaj 
konstrukcji można je produkować jako przemysłowe 

prefabrykaty, a także znacznie szybciej zestawiać ze 
sobą. Inną zasadniczą właściwoscią materiałów Soft 
Goods jest ich mobilność. Tę zaletę dostrzeżemy gdy 
obiekty staną się niepotrzebne, ich funkcja ulegnie 
przedawnieniu. Można je wtedy zdemontować, prze-
transportować w inne miejsce i ponownie złożyć lub 
też przechować je w pomieszczeniu o minimalnych 
rozmiarach z myślą o kolejnym ich wykorzystaniu.

W gospodarce narodowej jako Soft Goods okre-
śla się także tekstylia domowe i odzież. 

W branży budowlanej to pojęcie powinno doty-
czyć nie tylko tych produktów, ale także całego spek-
trum rodzaju materiałów miękkich i elastycznych. Soft 
Goods pojawiają się w wielu produktach codzienne-
go użytku: tekstylia, papier, gumy. Obserwujemy za-
tem, że tworzywa sztuczne stają się w naszym spo-
łeczeństwie coraz ważniejsze. Mało kto jest świado-
my jak wysokim wymaganiom sprostać muszą nasze 
codzienne materiały. Wysoka wytrzymałość na roz-
ciąganie, elastyczność i szczelność to tylko niektóre 
z wymagań stawianych Soft Goods.

Każdy kierowca spędza dziennie średnio 80 mi-
nut w samochodzie i przejeżdza 30–40 km. Obciąże-
nia opon są przy tym bardzo znaczne. Rozciągana 
przez powietrze guma, która jest wzmocniona tkani-
ną, utrzymuje cały ciężar pojazdu i dodatkowo wyrów-
nuje nierówność drogi. Ta guma musi sprostać wy-
sokim wymaganiom, przy wysokiej prędkości, moc-
nym hamowaniu i ścieraniu. 

Podstawowym obszarem zastosowania Soft Go-
ods w architekturze są oczywiście mobilne i czasowe 
budynki. Nasi przodkowie po raz pierwszy wykorzy-
stali Soft Goods w pierwotnych pokryciach domostw. 
Ze skór były budowane pierwsze czasowe poprzed-
niki dzisiejszych namiotów. Namioty to typowe kon-
strukcje z membran. Poprzez możliwość dostosowa-
nia się do różnych sytuacji są one dziś 

W wielu regionach świata optymalnym rodzajem 
domostwa. Północnoamerykańskie tipi, mongolskie 
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jurty, namioty nganasan Syberii i namioty beduinów 
wykonane są z tych samych części:

– powłoka,
– rusztowanie,
– elementy do połączenia [2].
Soft Goods poza stosowaniem w mobilnych i cza-

sowych obiektach, stosuje się także w postaci fo-
lii, bitumu, mat izolacyjnych, silikonu jako materiały 
uszczelniające, niewidocznie w elementach budow-
lanych. Właściwość dostosowywania kształtu pod 
wplywem temperatury stanowi o ich wyjątkowości. Ze 
względu na przejrzyste i przezroczyste właściwości 
membrany oraz ich niski cieżar, używa się je we wnę- 
trzu, między innym jako ścianny działowe. Na zewną- 
trz instalowano je jako estetyczną warstwę zewnętrz-
ną w fasadach wielowarstwowych.

W procesie rozwoju Soft Goods w kierunku ma-
teriałów HIGH-TECH odkryto ich nowe właściwości, 
a istniejące natomiast ulepszono lub rozszerzono. 

Ten nowy potencjał umożliwia bezpośrednie wy-
korzystanie ich jako powłoki o dużej powierzchni 
i rozpiętości.

Materiały budowlane, jak np. membrany HIGH-
TECH, stają się poprzez rosnące zapotrzebowa-
nie oraz wymagania architektów coraz ważniejsze. 
W ostatnich latach zostały opracowane dalsze ma-
teriały, przede wszystkim na polu tworzywa sztucz- 
nego, takie jak przeźroczysta hightechfolia (jak np. 
kopolimer z etylenem tetrafluoroetylenem EFTE i poly
tetrafluoroetylenem PTFE, który znany jest jako teflon) 
lub też jako powłoka tkaniny (np. pokryta polytetra-
fluo roetylen tkanina włókna szklanego „PTFE/Glass“).

Membrany (z łacińskiego membrana/membrum 
to skórka, cienka powłoka) są działową i filtracyjną 
warstwą pomiędzy wnętrzem, a tym co na zew nątrz, 
naturą a pomieszczeniem i są coraz częściej wyko-
rzystywane w funkcjonalnych, ale również w krót-
kotrwałych obiektach budowlanych. Zwłaszcza 
w mobilnych obiektach architekonicznych nie moż-

na z właściwości tego materiału zrezygnować. Nie-
wielki ciężar, oszczędność miejsca, szybki montaż, 
to tylko kilka pewnych wymagań tego typu budyn-
ku. Niemal wyłącznie przez charakterystyczną gru-
bość materiału Soft Goods da się większości tych 
wymagań sprostać. Dalsze charakterystyczne cechy 
to elastyczność i przenoszenie obciążeń wyłącznie 
na rozciąganie. Membrany HIGH-TECH rozpięte na 
sztywnej ramie można też wykorzystać jako półprze-
zroczyste i bezkolumne konstrukcje dachowe o du-
żych rozpietosciach.

Pod względem celowości oraz ze względu na 
aspekt produkcyjny, właściwości mechaniczne, a do-
kładnie ze względu na przenoszenie sił, membrany 
można dzielić na folie i tekstylia. Folie mogą prze-
nosić siły we wszystkich kierunkach, bez ograniczeń 
(izotropowo), w przeciwieństwie do tekstyliów, któ-
re w zależności od typu, przenoszą siły tylko w jed-
nym kierunku (anizotropowo) i w wyjątkowych przy-
padkach też prostopadle do głównego kierunku. 
Z uwagi na strukturę produktu końcowego różnicu-
je się dalej membrany na zamknięte i otwarte. Tka-
niny z wąskimi i szerokimi oczkami mogą uzyskać, 
przez powłoki PVC lub PTFE lub laminowania, wodo-
odporną powierzchnię, folie mogą uzyskać poprzez 
 perforację właściwości oddychające i dźwięko-
chłonne [3], [4].

Problem uwidacznia się naturalnie przy dokład-
niejszej obserwacji materiałow Soft Goods w odnie-
sieniu do ich trwałości i ochrony środowiska. Wiele 
tworzyw sztucznych zachowuje się jak mineralne ma-
teriały budowlane, które są wykorzystywane w kon-
wencjonalnych obiektach, nie ulegają biodegradac-
ji i nie rozkładają się, a jeśli tak to w wolnym tempie. 
Tworzywa sztuczne są bardzo stabilnym związkiem 
chemicznym i dlatego nie stanowią bezpośrednie-
go zagrożenia dla środowiska, jednakże dodatki są 
uważane za niebezpieczne. Związki takie plastyfika-
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tory i im podobne, mogą parować i tym sposobem 
przedostawać się do wód gruntowych, mogą mody-
fikować geny, a nawet powodować raka.

Rozważając kolejne zalety tworzyw sztucznych 
w stosunku do konwencjonalnych materiałow mine-
ralnych należy wspomnieć o recyklingu. Niezmiesza-
ne zużyte tworzywa sztuczne zostana w tradycyjnych 
procesach ponownie przetwarzane i wykorzystywa-
ne jako nowe produkty. Materiały zabrudzone i mies-
zane są ze zwykłymi odpadkami domowymi i w ten 
sposób przekształcane w energię. Wartość opałowa 
100% tworzywa sztucznego jest mniej wieciej równa 
węglowi (30–40 MegaJoule / kg), przy spalania od-
padów mieszanka ma około 10 MegaJoule / kg [5].

Uznanie materiału za biodegradacyjny lub materiał 
do kompostowania może mieć miejsce tylko wtedy, 
gdy ulegnie on rozkładowi w conajmniej 90% w okre-
sie 12 tygodni w kompostowniach przemysłowych, 
zgodnie norma europejska EN13432.

Żaden inny materiał (budowlany) nie przecho-
dzi w ostatnich latach tak wielu transformacji jak 
Soft Goods / membrany, w żadnej innej dziedzinie 
nie opracowuje się tylu nowych rozwiązań. Proces 
ten posuwa się znacząco do przodu dzięki wymia-
nie w dziedzinach elektrotechnologii, informatyki, 
chemii, inżynierii i biologii. Komputeryzacja pro-
dukcji pozwala osiągnąć stabilną grubość oraz 
określone właściwości materiału. Najcieńsze włók-
na syntetyczne są już przetwarzane na tkaniny co-

dziennego użytku. Wyroby włókiennicze z synte-
tycznych mikrowłókien o grubości 1 µm – 5 µm lub 
0,3 do 0,7 dtex (1000 nm – 5000 nm) są nam znane 
jako waterproof fabric. Główne cechy tych materia-
łów to przepuszczalna powierzchnia przy równocze-
snej odporności na wodę i wiatr. Cieńsze nanowłókna  
(0,05 µm – 0,3 µm / 50 nm – 300 nm / porownywalne 
do grubość włosów (0,04 mm – 0,12 mm lub 40000 
nm – 120000 nm) są wykorzystywane w filtrach. Przy 
uzdatnianiu wody stosowana jest nanofiltracja, woda 
przechodząca przez membrany pod wysokim ciśnie-
niem na zasadzie osmozy, zostanie uwolniona od za-
nieczyszczeń.

Innym punktem w rozwoju nanotechnologii jest 
odkrycie samooczyszczającego efektu na zasadzie 
kwiatu lotosu. Powlekana tkanina powoduje odrzu-
cenie wody i oleju nie powodując pogorszenia ja-
kości materiału.

W medycynie dzianiny są używane jako implantaty 
chirurgiczne, wspierające uzdrawianie nerwów i mięś-
ni. Połączenie tkaniny z bionicznymi właściwoścjami 
znajduje sie nadal w fazie badań. Szczególnym ce-
lem jest stworzenie tekstyliów, które przy powstaniu 
małych dziur i pęknięć same będą rozpoczynać pro-
ces łączenia.

Ekonomiczny rozwój to Konarka Power Plastic®, 
fotoreaktywny materiał, który można w procesie dru-
ku przenosić na różne membrany. W ten sposób róż-
ne struktury fasad mogą być wyposażane w kolek-
tory słoneczne [6].
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TRWANIE ARCHITEKTURY. OD HISTORII DO TERAŹNIEJSZOŚCI

LONG  LASTING  OF  ARCHITECTURE.  FROM  HISTORY   
TO  MODERN  AGE

Architektura przez wieki trwale towarzyszyła człowiekowi i stała się sposobem oddziaływania na otoczenie. 
Współistnienie architektury historycznej Salonik z tkanką współczesnego miasta jest przyczyną do refleksji 
na temat trwania i oddziaływania dzieła architektonicznego w teraźniejszości. Zabytki wywodzące się z róż-
nych stylów i epok uwikłane w przestrzeń miasta, funkcjonują w niej, zachwycając, przekazują idee twórczą 
do obecnych pokoleń.

Słowa kluczowe: architektura, Saloniki, budowla, miasto, historia, teraźniejszość

Architechture has been a faithful man’s companion for ages and has became a way of influencing the sur-
roundings. Co-existance of historical architecture The Saloniki with the modern texture of the city is the source 
of reflection on existence and innfluence of architectual matter nowadays. The landmarks from various styles 
and eras embedded in the city’s space, functioning within the, mesmerise, transmitting the creative idea 
towards current generations.

Keywords: architecture, Thessaloniki, construction site, city, history, modern age

Trwanie architektury jest zjawiskiem niezaprzeczal-
nym. Chociaż architektura na przełomie dziejów zmie-
niała się w zależności od miejsca, epoki historycznej 
czy warunków kulturowych i społecznych, trwale towa-
rzyszyła człowiekowi mając wpływ na kształt jego bytu 
i postrzeganie rzeczywistej przestrzeni materialnej.

Architekturę w przeszłości kształtowano w taki 
sposób, aby utworzone środowisko było odpowied-
nie do danych w tym miejscu warunków natural-
nych. Architektura z czasem stała się sposobem od-

działywania na otoczenie. Zawsze stanowiła rozwią-
zanie pewnych praktycznych problemów i przy uży-
ciu określonej estetyki wyrażała konkretne idee [1]. 
Takie oddziaływanie materii architektonicznej na oto-
czenie, trwanie jej wartości kulturowych od czasów 
historycznych do teraźniejszości i możliwość konty-
nuacji odczytu idei twórczej, jest niewątpliwym do-
wodem na ciągłość formalnego przekazu dzieła ar-
chitektonicznego, a tym funkcjonowania tego dzieła 
w teraźniejszości.
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1. Kościół Ag. Pavlos / Church Ag.Pavlos
2. Obwarowania Salonik / The walls of Thesalonike
3. Saloniki / Thesaloniki
4. Biała Wieża(Muzeum Bizantyjskie) / White Tower (Byzantine Museum)
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Zafascynowana kulturą Grecji, będąc naocznym 
świadkiem związków architektury historycznej, (wręcz 
dominacją, nawet gdy występuje wyłącznie w formie 
szczątkowej) z tkanką współczesnego miasta posta-
nowiłam prześledzić, na czym polega owo trwanie 
architektury, istota koegzystencji, odcisk piętna prze-
szłości ubranego we współczesność.

Architektura starożytnej Grecji to Ateny, jedna 
z najbardziej estetycznych doskonałości i podstawa 
wielu późniejszych odwzorowani w stylach na ca-
łym świecie. Zachwycające zderzenie błyszczących, 
górujących nad miastem ruin z błękitem nieba daje 
niezatarte wrażenie dominacji architektury nad kra-
jobrazem [2], a posągowe kształty antycznych bu-
dowli przypominają o latach świetności, historii, trwa-
ją aż do dzisiaj.

Saloniki – zwane nieoficjalnie drugą stolicą Grecji. 
To ośrodek administracyjny dwóch północnych regio-
nów Macedonii i Tracji. Miasto ma za sobą burzliwe 
dzieje z dramatycznymi wydarzeniami. W przeszło-
ści wielokrotnie było podbijane i plądrowane przez  
najeźdźców. W swej historii należało do państwa 
rzymskiego, było częścią Bizancjum, przez wieki prze-
chodziło z rąk do rąk. Obecnie miasto to rozwinię-
ty ośrodek handlowy i kulturalny, umiejętnie łączący 
tradycje z nowoczesnością.

Saloniki wyraźnie różnią się od Aten. Zlokalizowa-
ne nad samym morzem nad Zatoką Salonicką Morza 
Egejskigo, sprawiają wrażenie miasta bardziej otwar-
tego na świat, a położenie w strefie klimatu przejścio-
wego śródziemnomorskiego i kontynentalno – pod-
zwrotnikowego, stwarza lepsze warunki do życia. Kli-
mat śródziemnomorski rejonów przybrzeżnych za-
wdzięcza Grecja i półwysep Chalkidiki morzu, które 
ściąga atlantyckie wiatry łagodzące upały, w staro-
żytności zwane etezyjskimi [3]. 

Jednolity zespół miejski poprzez pagórkowatą 
konfigurację terenu w otoczeniu wzgórz pokrytych ga-
jami oliwnymi i wysuszoną w słońcu trawą oraz bez-

pośrednią lokalizację nad zatoką widziany z perspek-
tywy pozostawia niezapomniane wrażenie. 

Miasto założone zostało przez króla Macedońskie-
go Kassandra w roku 315 p.n. e. i nazwane na cześć 
jego żony, siostry Aleksandra Wielkiego – Thessalo-
niki. Należąc do państwa rzymskiego wkrótce zosta-
ło jednym z najważniejszych ośrodków, przez który 
przebiegał główny szlak komunikacyjny z Rzymu do 
jego posiadłości na Wschodzie tzw. Via Egnatia. Po 
podziale imperium rzymskiego miasto stało się czę-
ścią Bizancjum. Saloniki były zdobywane przez Ara-
bów, Normanów, podbite przez władcę Epiru, dwu-
krotnie przez Turków, by ponownie przejść pod wła-
dze Bizancjum. W XV wieku sprzedane Wenecji  
następnie stało się na okres pięciu stuleci własnością 
Imperium Ottomańskiego oraz prawdziwą metropo-
lią. W 1917 roku w mieście miał miejsce pożar czy-
niąc znaczne spustoszenie zwłaszcza wśród dzielnic 
żydowskich. Saloniki zostały odbudowane w ciągu 
ośmiu lat, niszcząc jednak pierwotny historyczny wy-
gląd i układ przestrzenny. Miasto w ciągu swej historii  
zamieszkiwane było przez różnorodne społeczno-
ści: turecką, bułgarską, grecką, słowiańską, żydow-
ską [4]. Ta wielokulturowa mozaika ma odzwiercie-
dlenie w architekturze. Powstało tu wiele ciekawych 
zabytków, które wywodzą się z różnych stylów i epok. 

Jednym z podstawowych elementów miasta, 
które w sposób ciągły przykuwają uwagę ukazując  
indywidualne piękno jest ukształtowanie terenu. 
Wzgórza i pagórki pokryte są zabudową dosyć ciasno 
rozlokowaną, schodzącą aż do morza. Z nich rozcią-
gają się widoki na przeważnie błyszczącą w słońcu  
Zatokę Salonicką. Część płaska znajdująca się od wy-
brzeża oraz na mniej pochyłych zboczach poszatko-
wana kwartałami zabudowy o różnym kształcie. Wi-
doczne są otwarcia widokowe w kierunku wyżej poło-
żonych mieszkaniówek oraz na Akropol, gdzie wznosi  
się nad miastem Wieża Łańcuchowa m.in. cytadela 
Heptapyrgion (O Siedmiu Wieżach) z fragmentem mu-
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rów obronnych wysokich na 30 do 36 stóp, zbudo-
wanych w IV w i przebudowanych w okresie Bizan-
tyjskim [5]. Przez kilka wieków mieściło się tu więzie-
nie [6]. Średniowieczne obwarowania to nieodzowny 
element krajobrazu architektonicznego miasta, choć 
obecnie zniszczone, mury trwają nieustannie, jak 
w latach świetności. Użyty niegdyś miejscowy mate-
riał wapień i marmur, odbity w ostrym południowym 
słońcu zyskuje wyrazistość, góruje nad otoczeniem 
zostawiając wspaniałe i niezapomniane wrażenie po-
tęgi i nierozerwalności architektury i krajobrazu.

Zabudowa mieszkaniowa Salonik nie za wysoka, 
kilkupiętrowa urozmaicona kompozycyjnie zależnie 
od konfiguracji terenu i występujących tu trzęsień 
ziemi. Jak klocki jedne na drugich, gęsto przy sobie, 
rozlany zespół miejski od wzgórza po morze, a w nim 
tysiącletnie zabytki powciskane w bloki mieszkalne 
jak rodzynki w ciasto. Jest tu gdzieś ukryty fenomen 
współistnienia architektury historycznej i współcze-
snej, związku oddziaływujących na siebie dawnego 
i dzisiejszego świata, piętna przeszłości ubranego 
we współczesność. 

Do najsłynniejszych zabytków należą: Kościół Agia 
Sofia, zbudowany w VIII w. na wzór słynnej konstan-
tynopolskiej świątyni, Rotunda z czasów rzymskich 
przekształcona na kościół św. Jerzego, łuk Galeriu-
sza z 298 r n.e., najważniejsza świątynia miasta – Ko-
ściół św. Demetriusza z V w n.e. patrona miasta oraz 

wiele kościółków i pozostałości bizantyjskich budow-
li, a także tureckie meczety i stara część miasta tzw. 
Kastra z malowniczymi tureckimi zaułkami. Te urokli-
we zjawiska, prastare zabytki uwikłane w sieć ruchli-
wych ulic, są jakby zaplątane w dzisiejszą tkankę mia-
sta. Wiele z nich położonych jest w pobliżu głównej 
ulicy miasta Odos Egnatia [7] oraz nabrzeża, gdzie 
góruje nad błękitem wody Biała Wieża wybudowana 
w latach 1520–1566 przez sułtana Sulejmana Wspa-
niałego, uważana za symbol miasta.

Dzisiejsze i niedzisiejsze osobliwości architektu-
ry w bałaganie ulicznego ruchu, rozgardiaszu prze-
strzeni, hałaśliwej codzienności miasta trwają wzbu-
dzając zachwyt i są inspiracją do refleksji, refleksji 
nad ideą odczytywaną wraz z istnieniem ciągłego 
przekazu zaklętego w majestatycznych budowlach, 
unikatowych miejscach, urokliwych ruinach, niezapo-
mnianych widokach.

Z nich odbieramy zapis informacji, czytamy hi-
storię przeszłości, burzliwe dzieje tych ziem ze zna-
mionami wojen, konfliktów podbojów, odnajdujemy 
w przestrzeni odwzorowania różnych epok i stylów 
fundowane przez społeczności różnorakich kul-
tur, ale także odgadujemy historię dążenia ludzko-
ści do zachowania ciągłości istnienia w czasie, po-
przez aspirację władców, działalność budowniczych 
oraz architektów i wreszcie żmudną pracę zwykłych 
śmiertelników.
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POWIDOKI ARCHITEKTURY

AFTERIMAGES  OF  ARCHITECTURE

Obrazy architektury, powidoki poznanych wcześniej miejsc zapisane w pamięci umożliwiają trwanie archi-
tektury. Przechowywane w Muzeum Wyobraźni, w odpowiedniej chwili przywoływane i przekształcane, stają  
się materiałem dla twórczej wyobraźni, wzorcem nastroju i źródłem inspiracji nowych jakości. Umożliwiają 
zachowanie pewnych cech form istniejących w budowlach przyszłości. Dzięki skojarzeniom odświeżają ob-
razy – wspomnienia.

Słowa kluczowe: postrzeganie wzrokowe, powidok, postrzeganie architektury

Saved in memory images of architecture, afterimages of previously known locations, allow the ”duration” of 
architecture. Stored at the Museum of Imagination, invoked at the right time and converted, they become 
material for the creative imagination, the pattern of mood and inspiration of new quality. They allow to re-
member certain characteristics features of forms in buildings of the future. By means of the associations are 
refreshing images-memories. 

Keywords: visual perception, afterimages, perceiving architecture

Zapełniające otaczającą nas przestrzeń dzieła 
architektury, jak żadnej innej ze sztuk, dotyczą każ-
dego człowieka. Poruszając się po świecie, mijamy 
budowle, a one, chcemy czy nie, oddziałują na każ-
dego, w zależności od poświęcanej im uwagi. Moż-
na nie wstąpić do muzeum, nie patrzeć na ten czy 
inny obraz. Można nie sięgnąć do książki, gdy nie 
interesuje nas jej treść. Napotykane przedmioty po-
strzegane są mimo woli. Rzeczy architektonicznych 
doświadczamy bezpośrednio, obcując z nimi na co 
dzień. Czasem doświadczanie architektury przekra-
cza ramy codzienności i pokonujemy wówczas nawet 

duże odległości by zachwycić się dziełem architektu-
ry, konstrukcją inżynierską lat minionych czy poznać 
mniej lub bardziej znaczące współczesne realizacje. 
Bezpośrednia obserwacja dostarcza wielu widoków 
budynku, a utrwalone w pamięci obrazy architektu-
ry w każdej chwili można przywołać, odtworzyć, uj-
rzeć budowlę w wyobraźni, obejść ją w myślach ze 
wszystkich stron. Dla Domique’a Perrault specyfiką 
architektury jest właśnie nie tyle jej wyobrażanie, co 
percepcja za pomocą zmysłów [1].

Każdy, zanim pozna znaczenie słowa architektu-
ra, ulega jej oddziaływaniu. Jak zauważa Peter Zum-
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thor, korzenie naszego rozumienia architektury „tkwią 
we wczesnych doświadczeniach: nasz pokój, nasz 
dom, nasza ulica, nasza wieś, nasze miasto, nasza 
okolica – doświadczyliśmy ich wcześnie, nieświado-
mie, a następnie porównywaliśmy je z okolicami, mia-
stami, domami, które pojawiły się później. Korzenie  
naszego rozumienia architektury tkwią w naszym dzie-
ciństwie, w naszej młodości; tkwią w naszej biogra-
fii.” Podkreślając wagę doświadczenia wzrokowego 
na powstawanie wizji, a zatem tworzenie nowych bu-
dowli, dodaje, że niektóre obrazy architektury, odci-
skają na nas piętno, my zaś nosząc je w sobie, mo-
żemy ożywić je w umyśle i wypytać [2].

Zapisane w pamięci obrazy, podobnie jak te 
utrwalone na rysunku czy fotografii, umożliwiają 
„trwanie” architektury. Gromadzone w wyniku obser-
wacji doznania stają się źródłem inspiracji, materia-
łem dla twórczej wyobraźni. Odebrane, zapamiętane 
i przekształcane obrazy budowli – widoki, powidoki 
i skojarzenia – budują swoistą ciągłość architektu-
ry. Sprawiają, że we współczesnych obiektach do-
szukać się można pewnych cech form – układu linii, 
kształtu, proporcji, rodzaju i sposobu użycia materia-
łu – znanych z przeszłości. Pozwalają trwać przemi-
jającej architekturze w dziełach współczesnych lub 
też, przenikając do pracującej nad nowym kształ-
tem wyobraźni, powrócić w zamyśle budowli przy-
szłości. Tworzą swoisty pomost między „trwaniem” 
i „przemijaniem”. Dzięki nim można również w każdej 
chwili zapomnianą czy nieodwracalnie zniszczoną  
budowlę odnaleźć w Muzeum Wyobraźni. Tworzenie 
osobistego Muzeum Wyobraźni wypada traktować, 
pisze Maria Misiągiewicz jako rodzaj szczególnej  
przygody kształtującej architektoniczną świado-
mość”. Kieruje tym samym naszą uwagę na zwią-
zek wiedzy, budowanej poprzez gromadzenie do-
znań wzrokowych, z praktyką architektoniczną, na 
rolę wiedzy-doświadczenia w nieustającej grze my-
ślenia – tworzenia [3].

Z punktu widzenia psychologii strategie roz-
wiązywania problemów zależą od ogólnego cha-
rakteru i organizacji procesów zachodzących 
w mózgu. Organizacja procesów myślowych musi  
stosować się do określonych systemów przechowu-
jących, wydobywających i wykorzystujących infor-
macje. Ponieważ systemy te i zmieniający się świat 
zewnętrzny wzajemnie na siebie oddziałują, muszą 
one nieustannie gromadzić i przetwarzać informa-
cje [4]. Według Juliusza Żórawskiego praca archi-
tekta nie polega na naśladowaniu czy deformowa-
niu przyrody, jednakże jego twórcza wyobraźnia 
nie może stwarzać rzeczy całkowicie nowych, któ-
re jeszcze nigdy i nigdzie nie istniały. To, czym wy-
obraźnia jednostki twórczej operuje, musi w jakiś 
sposób istnieć w polu stanu wewnętrznego. Mogą 
to więc być ślady przedmiotów doznań albo ślady 
cech, które przedmiotom wrażeń zostały przypo-
rządkowane. (…) Wyobraźnia twórcza tworzy nowe 
całości z istniejących w polu stanu wewnętrznego 
śladów doznań [5]. Żórawski podkreśla, że w ży-
ciu człowieka niemożliwa jest taka chwila, w której  
nie odbierałby on żadnego doznania. Bezustan-
nie doświadczamy wrażeń czasem silnych i długo-
trwałych, innym razem słabych i chwilowych. Jed-
ne z nich wpływają znacząco na zmiany pola stanu 
wewnętrznego, po innych pozostaje ślad drobny 
i mało ważny [6].

Pojawiająca się w polu widzenia budowla przede 
wszystkim odbierana jest poprzez wzrok. Wyda-
je się więc, że spośród wielu bodźców docierają-
cych do naszej świadomości szczególną rolę wy-
pada przypisać doznaniom wzrokowym. Podkre-
ślić jednakże należy, że inne zmysły wzbogacają 
wzrokowe postrzeganie przestrzeni. Zatrzymajmy 
się na chwilę przy jednym ze zjawisk optycznych 
nazywanym obrazem lub kontrastem następczym. 
Można go doświadczyć, gdy po wpatrywaniu się 
uparcie w barwny wzór czy kształt w jednym z ko-
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lorów podstawowych, przeniesie się wzroku na bia-
łą powierzchnię. Pojawia się na jej tle ten sam wzór 
lub kształt, nieco zamazany, o barwie dopełniają-
cej barwę pierwotnie postrzeganego obrazu. Zja-
wisko to, będące efektem reakcji fotochemicznych 
zachodzących w oku, nazywane jest także powi-
dokiem. Termin ten wprowadził do sztuki Włady-
sław Strzemiński i uczynił z powidoków, rozwijany 
od lat 30 XX wieku, kluczowy element swojej teorii 
widzenia. Nazwał tak również cykl własnych obra-
zów powstałych w drugiej połowie lat 40. ubiegłe-
go stulecia. Kiedy widziany obraz rzeczy zachowu-
je się na siatkówce dłużej niż jej realne postrzega-
nie oko ma możliwość nakładania i mieszania się 
obrazów. A zatem, jak zauważa Strzemiński, na-
kładanie się obrazów na siebie umożliwia przeno-
szenie elementów wzrokowych z jednej dziedziny 
na inną, z obrazu na rzeźbę, z rzeźby na architek-
turę, z architektury na życie. Proces przenoszenia 
składników formy z jednego przedmiotu i wtapia-
nia ich w kształt drugiego nazywa procesem ar-
chitektonizacji. Wspomniane składniki formy, „po-
wtarzając się w szeregu przedmiotów, wytwarzają 
wspólną więź rytmiki architektonicznej”. Przesiąk-
nie cech formy jednego przedmiotu na drugi od-
bywa się nawet mimo woli [7].

Z fizjologicznego punktu widzenia obraz na-
stępczy to zjawisko krótkotrwałe. Przeglądając tek-
sty dotyczące sztuki, fotografii i architektury, moż-
na natknąć się na termin powidok rozumiany nie 
tylko jako chwilowe doznanie w wyniku reakcji fo-
tochemicznej siatkówki, lecz również w odniesieniu 
do kadrów przechowywanych w pamięci, śladów 
obrazów notowanych w przeszłości. Dla Bena van 
Berkela z UNStudio powidok odnosi się do tego, co 
pozostaje w głowie po przeczytaniu dobrej książki, 
zobaczeniu fascynującego obrazu albo pięknego 
filmu. Zapamiętane, pozostają w naszych myślach 
jako obraz – wspomnienie. Architekt podkreśla, że 

dobry budynek też musi tak działać, powinien po-
zostawiać w ludziach taki sam powidok. W pewnym 
sensie tak, ale chodzi też o coś więcej. Budynek jest 
również komunikatem i jeżeli nie tworzy żadnego po-
widoku – nie jest architekturą [8].

Do powidoków Władysław Strzemińskiego odwo-
łuje się Jan Zamasz omawiając architekturę Cmen-
tarza Komunalnego w Świdniku koło Lublina. Jak 
twierdzi, architektura cmentarza odwołuje się do 
swobodnej gry skojarzeń (powidoków) wynikającej 
z bezpośredniej obserwacji. W układ przestrzenny 
(plan zagospodarowania cmentarza) i w tworzące 
go elementy kubaturowe zostały wkomponowane 
motywy zaczerpnięte z architektury sakralnej regio-
nu lubelskiego. Zastosowane w projekcie formy 
i ich elementy Zamasz określa jako „kompilację-syn-
tezę powidoków form i motywów zaczerpniętych 
z różnych obiektów sakralnych Lubelszczyzny i ich  
oryginalną, projektową reinterpretacją”. Punktem 
wyjścia było dla architekta przeprowadzenia roz- 
poznania w terenie, podczas którego powstała 
dokumentacja fotograficzna obiektów i ich charak-
terystycznych detali, stanowiąca źródło inspiracji 
i swoisty bank informacji dla przyjętego rozwiązania 
projektowego, a w szczególności podjęcia decyzji 
w zakresie ogólnej stylistyki, doboru materiałów, ska-
li, proporcji oraz wzajemnej relacji zastosowanych 
kształtów i uformowań” [9]. Powidok staje się w tym 
przypadku bardziej dosłownym cytatem.

Analizując realizacje znanych architektów, moż-
na dostrzec w nich ślady doznań wzrokowych 
z przeszłości – swoistych powidoków utrwalonych 
w świadomości. Przykładów zdobywania wiedzy 
i doświadczenia na drodze bezpośredniej obser-
wacji wśród mistrzów architektury wieków minio-
nych i doby współczesnej znaleźć można wiele. 
Zalążkiem form tworzonych przez Antonio Gau-
diego, jak zauważa Bogdan Paczowski, mogły być 
obserwowane w zakładzie kotlarskim ojca wypukłe 
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lśniące kształty wyczarowywane z arkuszy płaskiej 
blachy, oraz kodowane w podświadomości obra-
zy pól mijanych w drodze do domu w Reus, które 
były jak wielki elementarz traw, liści, krzewów, pni 
drzew i ich korzeni, ptaków, żuków i pajęczyn, bie-
lejących w słońcu kamieni i porzuconych zwierzę-
cych kości, słowem – tego wszystkiego, co później 
nazywał wielką księgą Natury, a której fragmenty od-
najdujemy w jego budowlach, w żelaznych kratach, 
świecznikach, kołatkach do drzwi, meblach i we 
wszystkich niemal jego dziełach [10]. Japoński ar-
chitekt – samouk – Tadao Ando, spędzając czas 
wolny na okolicznych polach i wzgórzach, chłonął 
piękno natury. W czasie podróży po okolicach Osa-
ki, Kioto i regionu Takayama doświadczał wprost na 
sobie piękna architektury klasztorów, tradycyjnych 
japońskich domów i ogrodów. To, co zobaczył za-
chował na całe życie, a nawet stało się to czymś 
więcej – jak mówi – zrosło się na zawsze z jego 
ciałem i krwią. Studiował również bardzo starannie 
album ze szkicami wielkiego mistrza nowoczesnej 
architektury Le Corbusiera [11]. Sam Le Corbusier 
w podróżach widział szansę na zdobywanie no-
wych doświadczeń i wiedzy, traktował je jak formę  
samokształcenia. Jednego z najbardziej oryginal-
nych i kontrowersyjnych współczesnych architektów,  
Terunobu Fujimori określa się mianem surrealisty, 
ponieważ budynki jego autorstwa sprawiają wrażenie  
jakby do ziemskiej rzeczywistości zostały przenie-
sione z krainy baśni. Obok inspiracji przeszłością 
i teraźniejszością, chłopskimi chatami i starożytny-
mi zamkami obronnymi, ziemiankami Mongolii i ko-
lonialną architekturą Stanów Zjednoczonych, poda-
niami ludowymi i jaskinią w Lascaux w budynkach  
tych odnaleźć można przede wszystkim powido-
ki natury [12].

Zdarza się, że obrazy, zapisane w pamięci przed 
laty, odświeżane są przez doznania pozawzrokowe, 
tak jak zapach czy dźwięk przywołują wspomnienia 

z dzieciństwa. Podobnie, nawet z pozoru zwyczajne 
elementy formy, takie jak kąty, pod jakimi zbiegają się 
linie, kolor, użyty materiał, czy wynikająca z niego fak-
tura, pozwalają doszukać się w tak „ukrytej” informa-
cji śladów dziedzictwa tej czy innej kultury, cech bu-
dowli, którą kiedyś dane było nam podziwiać, oglą-
dać, czy spojrzeć, mijając. Choć niekoniecznie było 
to zamiarem projektanta, przywołują w pamięci, miej-
sca, budowle bardziej i mniej znane, istniejące, acz 
bardzo odległe, popadające w ruinę, niepamięć lub 
te nieodwracalnie zniszczone a bliskie sercu. Uchwy-
cony przez moment kadr mijanej mimochodem archi-
tektury, dzięki procesom kojarzeniowym, które umoż-
liwiają podświadomości panować nad informacjami 
i wykrywać między nimi związki trudne do wyarty-
kułowania dla naszego świadomego ja, przedłuża-
ją „trwanie” architektury, odświeżając obrazy w Mu-
zeum Wyobraźni.

Projektowanie według Petera Zumthora to my-
ślenie obrazami [13]. Obrazy poznanych wcześniej 
miejsc, które wywarły na nim wrażenie wnikają w pro-
ces dokładnego patrzenia, zgłębiania i pojmowania 
kształtu miejsca, w którym ma powstać nowy budy-
nek [14]. Konsekwentnie powtarzając myśl o wadze 
uświadomienia sobie osobistych doznań, uruchomie-
nia „wewnętrznego oglądu” w wymyślaniu nowych 
form architekt pisze o własnej metodzie pracy: Kie-
dy pracuję nad jakimś projektem, daję się prowadzić 
zapamiętanym obrazom i nastrojom, które mogę po-
wiązać z poszukiwaną architekturą [15].

Obrazy architektury, powidoki poznanych wcze-
śniej miejsc, dla jednych są krótkotrwałym dozna-
niem, którego ślad przenika do formy innego przed-
mioty, inni powidok utożsamiają z mniej lub bardziej 
dosłownym cytatem z dzieł, które wywarły na nich 
wrażenie. Jeszcze inni noszą je w sobie – powido-
ki miejsc pospolitych lub wyjątkowych, by w odpo-
wiedniej chwili przywołać jako wzorzec nastroju czy 
nowej jakości.
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W wielu nawet najnowocześniejszych projektach można odnaleźć idee sprzed kilkudziesięciu lat. Niepo-
strzeżenie trwają w nich, mniej lub bardziej zamierzone podobieństwa do, wydawać by się mogło, minio-
nych koncepcji czy postulatów. Analogie i kontynuacje uwidaczniają się w pojedynczych elementach bądź 
też formie, kompozycji, użyteczności czy strukturze całości. 

Słowa kluczowe: galeria, muzeum

Some ideas born several dozen years ago can be find in many, even most up-to-date projects. Imperceptibly, 
they give some more or less intentional similarities to some concepts or postulates long gone a chance to 
last. Analogies and continuations appear through singular elements as well as form, composition, function 
or structure.

Keywords: gallery, museum

Szczególną cechą dzisiejszego świata jest ciągłe 
dążenie do tworzenia rzeczy nowych. Zmienność jest 
wpisana w teraźniejszość, a potrzeba nieustającego 
poddawania się bodźcom, impulsom, emocjom jest 
pobudzana przez media, mody, cały świat rzeczywi-
sty i wirtualny. Odbiorca coraz szybciej odczuwa znu-
żenie, a co za tym idzie znudzenie. Można by sądzić, 
że architektura również wiruje w tym szalonym pę-
dzie. Powstają obiekty odpowiadające na komercyjne 
potrzeby, budynki-rzeźby, budynki-symbole, budyn-
ki-ikony, dzieła przyciągające tłumy zwiedzających.

W wielu nawet tych najnowocześniejszych pro-
jektach można jednak odnaleźć idee sprzed kilku-

dziesięciu lub kilkuset lat. Niepostrzeżenie trwa-
ją w nich mniej lub bardziej zamierzone podobień-
stwa do, wydawać by się mogło, minionych kon-
cepcji czy postulatów. Przykładem może być Merce-
des-Benz Muzeum w Stuttgardzie, którego i masyw-
na bryła, i atrium z okalającymi rampami może przy-
wodzić na myśl Muzeum Guggenheima Franka Lloy-
da Wrighta w Nowym Jorku. Odnaleźć tu też można 
idee Le Corbusiera dotyczące spiralnych rozwinięć 
drogi zwiedzania. Według nich początkiem podróży 
po kolekcji i jednocześnie centrum całego budyn-
ku miała być przestrzeń, wokół której w linii spiral-
nej byłoby można rozbudować muzeum bez końca 
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[1]. Ta koncepcja została przeanalizowana przez Le 
Corbusiera w rozważaniach nad muzeum światowym, 
w szkicach i projektach między innymi Ahmadabad 
Museum, National Museum of Western Art Tokio. Po-
dobieństwo do tych rysunków można odnaleźć rów-
nież w rzutach Kunsthaus Bregenz Petera Zumthora. 
Na planie kwadratu, analogicznie do corbusierow-
skich idei, zaprojektowano ściany i rozmieszczenie 
elementów komunikacji pionowej.

Z kolei forma muzeum w Kanazawa grupy SA-
NAA jest niezmiernie podobna do projektu Szkoły Ar-
tystycznej i Architektonicznej w Chandigarh Le Cor-
busiera. W obu projektach prostopadłościany po-
szczególnych pomieszczeń nie stykają się ze sobą, 
lecz górują nad łączącą je przestrzenią komunikacyj-
ną i recepcyjną. Dzięki takiemu kształtowaniu budyn-
ku nie ma tu korytarzy, lecz ruch zwiedzania staje się 
swobodny, płynny. Wrażanie niczym nieograniczo-
nego przenikania się przestrzeni, potęguje światło. 
Poprzez przeszklenia elewacji wnika ono pomiędzy 
poszczególne sale wystawiennicze. Całość pokrywa  
delikatny raster słupów konstrukcyjnych. Projekt speł-
nia postulaty Le Corbisiera dotyczące nowoczesnej 
architektury: słup nośny, otwarty plan, wolna elewacja, 
niezależność szkieletu i funkcji ścian zewnętrznych.

Analizując formę architektoniczną, nie można po-
minąć kwestii dotyczących idei funkcji muzeum. Wie-
le z nich bierze początek lub nawet trwa niezmiennie 
od przełomu XIX i XX wieku. Muzeum jest instytucją, 
która nie tylko gromadzi i udostępnia swoje zbiory, 
ale także aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, 
mając często decydujący głos w krytycznej ocenie 
współczesnej sztuki. Już w latach 30. ubiegłego wie-
ku Alfred Barr, pierwszy dyrektor Museum of Modern 
Art w Nowym Jorku, podkreślał znaczenie edukacyj-
nego aspektu koncepcji muzeum, który stanowi pod-
stawę rewizji myślenia o przestrzeni muzealnej i no-
wych metodach prezentacji sztuki [2]. Jednak mimo 
postępu technologicznego, jaki dokonał się w ciągu 

ostatnich stu lat (wprowadzenia multimedialnych eks-
pozycji, akcji typu Noc Muzeów promujących modę 
na obcowanie ze sztuką) poszczególne instytucje po-
strzegane są podobnie jak wiek temu. Gros zwiedza-
jących może powtórzyć za Paulem Valéry, który już 
w 1923 roku okazywał irytację w stosunku do mu-
zeum: Nie bardzo lubię muzea. Wiele jest godnych 
podziwu, nie ma rozkoszy. (...) Przede mną roztacza 
się w ciszy osobliwy, zorganizowany bezład. Chwyta 
mnie święte przerażenie. Krok mój staje się nabożny. 
(...) Wkrótce nie wiem już, po co przyszedłem do tych 
wywoskowanych samotni, które mają w sobie coś ze 
świątyni i z salonu, z cmentarza i ze szkoły [3]. 

Trudno zaprzeczyć, że muzea stają się katedra-
mi naszych czasów. Poruszają coraz śmielej definio-
wanymi kształtami budowli, zastosowaniem innowa-
cyjnych materiałów, poszukiwaną indywidualnością 
rozwiązań, które pozwalają odkryć nowe obszary ję-
zyka architektury. Lecz równie ciekawym rodzajem  
„zadziwienia” jest odnajdywanie w tych nowocze-
snych formach śladów znanych od wieków kodów 
i kanonów. David Chipperfield zaprojektował w 2002 
roku Muzeum Współczesnej Literatury w Marbach 
w Niemczech. Budynek wyłania się z soczystej zieleni  
opadającego ku rzece stoku, tuż przy Narodowym Mu-
zeum Schillera. Oglądany z oddali, przywodzi na myśl 
czasy antyczne. Delikatne filary, osadzone na masyw-
nej bazie, unoszą dach tworząc podcienia. Proporcje  
tych nowoczesnych kolumn dodają budowli lekko-
ści. Wykorzystanie prostoty i poetyki języka geometrii  
prowadzi do stworzenia uporządkowanej, statycznej 
formy. Architekt z wielką dyscypliną operuje ograni-
czonymi środkami wyrazu, rezygnując z dekoracji, 
co pozwala na niezakłócanie silnego geometryczne-
go rygoru. Muzeum staje się bezpiecznym schronie-
niem dla delikatnych woluminów ukrytych w zboczu 
góry przed niszczącym działaniem światła słonecz-
nego. Wnętrze i zewnętrze są ortodoksyjnie podpo-
rządkowane liniom prostym. Niczym świątynia na ska-
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le Muzeum Literatury Współczesnej odnawia słownik 
klasycznej architektury, którą przenosi w strefę nowo-
czesności [4].

Rozważając dziś temat Trwanie i przemijanie ar-
chitektury, warto na końcu przytoczyć słowa Miesa 
van der Rohe: Istnieje około 10 000 rodzajów musz-

li. Nie są do siebie podobne, choć zbudowane na 
tej samej zasadzie. Kłopot polega na tym, że więk-
szość architektów stara się wynaleźć za każdym ra-
zem coś nowego. Najważniejszą rzeczą jest bardzo 
powolne dojrzewanie formy. Powinniśmy udoskona-
lać to, co znane [5].

PRZYPISY

[1] M. Pabich, O kształtowaniu muzeum sztuki, Łódź 2004, 
s. 74.
[2] M. Szeląg, Dynamika Muzeum, [w:] Autoportret. Muzea, 
Kraków 2002, s. 5.
[3] Problem muzeów, [w:] Paul Valéry, Rzeczy przemilczane 
(Z pism o sztuce), Warszawa 1972, s. 146–148, za: Umber-
to Eco, Szaleństwo Katalogowania, Poznań 2009, s. 169.
[4] Ph. Jodidio, Architecture Now! 5, Bonn 2008, s. 157.
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WSPÓŁCZESNE REINTERPRETACJE ARCHITEKTURY 
ANTONIO GAUDIEGO

THE  CONTEMPORARY  REINTERPRETATION 
ANTONIO  GAUDI’S  ARCHITECTURE

Praca poświęcona została postaci Antonio Gaudiego. Współcześni architekci w trakcie swoich poszukiwań 
często sięgają do jego twórczości, na nowo odkrywając myśl zawartą w formie. Nawiązania czerpią nie tyl-
ko z detalu architektonicznego, tektoniki elewacji, ale również z samego zrozumienia piękna konstrukcji, któ-
rego doświadcza się w jego obiektach. W niniejszym artykule zaprezentowanych zostało kilka przykładów 
współczesnych obiektów zrealizowanych bądź projektowanych, które odnoszą się bardziej lub mniej bezpo-
średnio do architektury Gaudiego, będąc interesującą reinterpretacją jego twórczości.

Słowa kluczowe: architektura, reinterpretacja, projektowanie parametryczne, Antonio Gaudi,  
Arata Isozaki, Toyo Ito

The article is about Antonio Gaudi. Contemporary architects in the course of his search is often traced back 
to his work, the newly discovered enchanted mind in shape. References derive not only from the architec-
tural detail, tectonic elevation but also with the same understanding of the beauty of the structure, which is 
experienced on his premises. In this paper were presented a few examples of modern buildings constructed 
or planned that relate more or less directly to the architecture of the Catalan architect of the author’s opinion, 
being an interesting reinterpretation of his work.

Keywords: architecture, reinterpretation, parametric design, Antonio Gaudi, Arata Isozaki, Toyo Ito

Wprowadzenie
Antonio Gaudi jest jedną z najbardziej znanych 

i niezwykłych osobowości w dziejach architektury. 
Nieprzeciętne wyczucie formy i konstrukcji, umiło-
wanie przyrody z jej organicznymi formami pozwo-

liły mu na stworzenie unikatowego stylu. Wizytów-
ką architekta stały się śmiałe konstrukcje żelbetowe 
o organicznych kształtach tworzące niezwykłe prze-
strzenie, w których odnajdujemy dogłębne zrozumie-
nie materiału i sił rządzących budowlą. Dosłowność 
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w cytowaniu języka architektonicznego katalońskiego 
twórcy jest bardzo zwodnicza dla architekta, chociaż-
by ze względu na unikalność jego stylu. W tym wy-
padku potrzeba czegoś znacznie więcej, czegoś co 
wynika z analizy sposobu jego myślenia i dochodze-
nia w jego wyniku do rozwiązań projektowych, w któ-
rych architektura i konstrukcja stanowią współgrają-
cy duet przypominający żywy organizm.

Gaudi nowatorsko wykorzystywał realne modele fi-
zyczne zamiast czasochłonnych obliczeń matematycz-
nych. Modele te zachwycały już na etapie roboczym 
zwłaszcza, że sposób ich tworzenia był wynalazkiem 
samego architekta. Jego poszukiwania prowadzone 
były głównie metodą prób i błędów – artysta bardziej 
polegał na swojej intuicji niż liczbach. Podczas wy-
konywania takiego modelu wykorzystywał tzw. regu-
łę równowagi krzywej łańcuchowej, która – zgodnie 
z definicją – opisuje kształt doskonale nierozciągliwej 
i nieskończenie wiotkiej liny, swobodnie zawieszonej 
pomiędzy dwiema podporami. Rolę takiej liny pełniły 
w jego uproszczonym modelu podwieszane do sufitu 
sznurki. Następnie poprzez umieszczanie na nich sze-
regu obciążeń, tj. ciężarków o stopniowanej wadze, ar-
chitekt mógł dobrać optymalny dla siebie kształt łuku 
i masę materiału potrzebnego do jego konstrukcji. Ar-
tysta na bieżąco korygował układ, aż do osiągnięcia 
pożądanego efektu [1]. Wykorzystanie tej zależności 
w połączeniu z doświadczeniem twórczym pozwoliło 
na tworzenie modeli przestrzennych budynków do-
skonale oddających faktyczną statykę obiektów. Łuk 
paraboliczny wykorzystywany był już przez Gaudiego 
znacznie wcześniej, ale głównie w formie detalu. Ko-
lonia Güell (Il. 1) to pierwszy projekt, w którym zasto-
sował on pionierską metodę systemu ciężarków przy-
mocowanych do sznurków, aby następnie odwrócić 
cały schemat o 180 stopni w pionie i (znając już na-
prężenia sił węzłowych) stosować odpowiednie roz-
mieszczenie wzmocnień nośnych struktury. Obecnie 
metoda ta kontynuowana jest poprzez zastosowanie 

modeli cyfrowych, jako elementu projektowania pa-
rametrycznego. 

Współczesne reinterpretacje
Współczesnym, równie nowatorskim podejściem 

w poszukiwaniu formy jest praca konkursowa projek-
tu stacji kolejowej we Florencji z 2002 roku. Wykona-
na w kooperacji dwóch niezwykłych twórców – archi-
tekta Araty Isozaki oraz konstruktora Mutsuro Sasa-
ki. Podczas pracy nad tym obiektem Mutsuro Sasaki 
wykorzystał model cyfrowy ESSO (Extended Evolu-
tionery Structural Optimization). Za jego pomocą au-
torzy przenieśli zasady kształtujące organizmy żywe 
na język inżynierii, tak aby uzyskać racjonalne zasto-
sowanie materiału.

Wykorzystanie komputerów i projektowania para-
metrycznego umożliwiło stworzenie organicznej formy, 
która wynikała ze skomplikowanych obliczeń optyma-
lizujących kształty podpór i usztywnień struktury (il. 
2). Ich wyniki, podane w formie szeregu trójwymiaro-
wych modeli podlegały następnie ocenie wyłącznie na  
poziomie estetycznym. Proces powstawania przypo-
minał więc ten z dzieł Gaudiego, który bazując na 
schematach łańcuchowych nieustannie modyfikował  
projektowane struktury, poszukując optymalnego roz-
wiązania konstrukcyjnego oraz estetycznego. 

Dworzec, w swojej ostatecznej formie, jest dyna-
miczną kompozycją, która swoim kształtem odwołuje 
się do budowy konarów drzew. Wirtualny spacer po 
tej organicznej, chociaż wykonanej ze stali struktu-
rze, przypomina przechadzki po lesie, daje poczucie 
większej swobody i integracji z otaczającą przestrze-
nią aniżeli w wypadku klasycznych dworców. W opo-
zycji do innych tego typu konstrukcji, w których pa-
nuje bezwzględna symetria i powtarzalność modu-
łów konstrukcyjnych tu poszczególne fragmenty bu-
dynku mają cechy indywidualne. Wynikają z przeróż-
nych czynników, na jakie natrafili projektanci, jak np. 
geologia podłoża, układ funkcjonalny budynku, na-
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1. Model, makieta Koloni Güell. Muzeum Gaudiego – Casa-Museum Gaudi (fot. M. Piechnik) / Model Colony Güell. Gaudi Museum – Casa-
Museum Gaudi (photo by M. Piechnik) 2. Prezentacja etapów powstawania struktury Dworca we Florencji. Na zdjęciu Arata Izosaki podczas 
wykładu w trakcie Światowego Festiwalu Architektury w Barcelonie w 2010 roku (fot. M. Piechnik) / Presentation of the stages of creating the 
structure of station in Florence. Arata Izosaki pictured during a lecture at the World Architecture Festival in Bar-celona in 2010 (photo by M. Piech-
nik) 3. Widok na fasadę Suites Avenue, arch. Toyo Ito. Zdjęcie wykonane z wnętrza sypialni w Casa Mili, Barcelona (fot. M. Piechnik) / View of 
the facade Suites Avenue, architect Toyo Ito. Photo taken from inside the bedroom of the Casa Mila, Barcelona (photo by M. Piechnik) 4. Widok 
założenia Porta Fira Towers, arch. Toyo Ito, Barcelona http://duldule.com/2010/06/the-building-design-of-porta-fira-towers-in-barcelona/ / View 
assumption Porta Fira Towers, architect Toyo Ito, Barcelona http://duldule.com/2010/06/the-building-design-of-porta-fira-towers-in-barcelona/
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tężenie wiatru (ze względu na skalę obiektu nie jest 
ono jednolite). Te parametry wpływały następnie na 
rozmieszczenie i kształt podpór, stąd duże rozbież-
ności w ich kształcie. Zasadą było, iż zadaszenie bu-
dynku zostanie podparte w dwóch punktach potęż-
nymi kolumnami, przypominającymi swym kształtem 
konary gigantycznych drzew. Jak przyznaje sam Iso-
zaki efekt plastyczny był w tym wypadku głównym  
celem, jednak dzięki cyfrowej optymalizacji trudno do-
patrzeć się w tym projekcie elementów nieuzasadnio-
nych z funkcjonalnego lub konstrukcyjnego punktu 
widzenia, zachowana jest więc zasada czystości for-
my charakterystyczna dla jego twórczości.

Podobny proces projektowy, z wykorzystaniem 
wirtualnego modelu przestrzennego, został zastoso-
wany w Centrum Sztuki Himalajów (Shanghai’s Hima-
layas Art Center), które będzie zlokalizowane w Szan-
ghajskiej dzielnicy Pudong (obszar gdzie powstają 
obecnie najśmielsze przedsięwzięcia architektoniczne 
w Chinach) ma w swym zamierzeniu stanowić wielkie 
centrum kulturowo – biznesowe. Budynek jest kolej-
nym przykładem, gdzie do projektowania zaprzęgnięta 
została technologia projektowania parametrycznego.  
Autor przyznaje [2], że inspiracją była między inny-
mi twórczość Antonio Gaudiego. Analogia do pro-
cesu twórczego Antonio Gaudiego kryje się w spo-
sobie kształtowania konstrukcji, która jest wynikiem 
analiz przeprowadzanych na modelach komputero-
wych. Być może właśnie ta funkcjonalno-techniczna 
podbudowa, która kryje się za pozornym chaosem 
formy sprawia, że podświadomie odbieramy ją jako 
piękną. Zerwanie z kątami prostymi, ścianami kurty-
nowymi daje niecodzienny i sprawiający bardzo no-
woczesne wrażenie efekt. 

Kontynuacją zabiegów formalnych jest apartamen-
towiec Suites Avenue (il. 3) jest realizacją tokijskiego 
architekta Toyo Ito. Zlokalizowany w Barcelonie w bez-
pośredniej bliskości Casa Mili, odcinającej się od or-
togonalnych układów i modułów budowlanych, która 

swobodę planu, uzyskała dzięki zastosowaniu układu 
słupowo-belkowego. Pozwoliło to Gaudiemu uwolnić 
plan z krępujących go ścian nośnych i wprowadzić 
dużą dowolność przy projektowaniu układu funkcjo-
nalnego. Wnętrza budynku są konsekwentną konty-
nuacją płynnych fasad. Projekt w momencie swego 
powstania był obiektem bezprecedensowym, które-
go nie sposób przypisać, skatalogować do konkret-
nego stylu, nie ocierał się swoją formą o klasycyzm, 
barok, rokoko czy też gotyk. 

Projektantami Suites Avenue kierowało głębokie 
zrozumienie oraz analiza warunków lokalizacyjnych 
– zobowiązujących do szczególnego traktowania ze 
względu na bliskość kamienicy Gaudiego i pragnie-
nie subtelnego nawiązania. Projekt obejmował mo-
dernizację elewacji istniejącego już budynku. Bez-
pośrednim motywem, do którego pragnął nawiązać 
autor, była fasada stojącej naprzeciw budynku Casa 
Mili. Podobnie jak w projekcie Gaudiego fasada 
uwolniona została od rzutu budynku i ukształtowana  
jako dynamiczna przestrzenna rzeźba składająca się 
z szeregu stalowych i powyginanych horyzontalnych 
pasów. Pasy wykonane są ze stalowych płyt o gru-
bości osiemnastu milimetrów, które zostały przycię-
te i ukształtowane w taki sposób, że po zmontowa-
niu utworzyły organiczny wzór. Tak ukształtowana 
elewacja została nieco odsunięta od szklanej fasady 
budynku dystansującymi mocowaniami. Ten ukłon 
w kierunku „starego” jest finezyjną reinterpretacją ar-
chitektury Gaudiego i swoistym hołdem wielkiego ja-
pońskiego architekta dla jego poprzednika.

Podążanie za przyrodą i płynnymi formami charak-
terystycznymi dla Katalończyka towarzyszy projektowi 
kompleksu Porta Fira Towers w Barcelonie (il. 4), au-
torstwa Toyo Ito. Centrum składa się z dziewięciu pa-
wilonów oraz dwóch 114-metrowych wież, które zosta-
ły zagospodarowane na biura oraz hotel. Obiekt jest 
drugim najwyższym hotelem w Barcelonie. Zaprojek-
towano go zgodnie z trendami idei zrównoważone-
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go rozwoju. Charakteryzuje się wysoką energoosz-
czędnością, systemami pozyskiwania energii słonecz-
nej oraz inteligentnym recyklingiem wody. Jednak to 
nie nasycenie technologią, lecz architektura czyni ten 
obiekt wyjątkowym. Swoim wyrazem obiekty nawiązu-
ją do form organicznych (rośliny, konary drzew). Głę-
bokiej analizie poddano kwestię optymalnego doświe-
tlenia wnętrz i rozwiązań układu funkcjonalnego. Ma 
on umożliwić swobodne przemieszczenie na terenie 
całego założenia z jednoczesnym zachowaniem wy-
mogów ochrony i prywatności. Wieże już dziś stano-
wią charakterystyczną dominantę przestrzenną i sta-
ły się punktem orientacyjnym. Ukształtowane zostały 
w kontrastujących ze sobą nawzajem formach, w któ-
rych można dopatrzeć się nawiązań do pary tanecz-
nej. Pierwsza wieża o funkcji biurowej zamknięta jest 
w formie prostopadłościanu. Posiada wyraźną hory-
zontalną artykulację uzyskaną przy pomocy gzymsów 
pomiędzy kondygnacjami. Tę poukładaną i modułową 
kompozycję przecina środkiem przez całą wysokość 
budynku swobodnie ukształtowana abstrakcyjna for-
ma w kolorze czerwonym. Druga wieża jest nieomal 
przeciwieństwem pierwszej. Jej hotelowa funkcja nie 
przeszkodziła projektantom w nadaniu jej bardzo płyn-
nej, organicznej formy, w której można się doszukiwać 
reminescencji zakrzywionych kolumn w Parku Güell.

Obrys poszczególnych kondygnacji jest różny, co 
jest rzadkością w tego typu obiektach. Widać tutaj od-
niesienia do architektury Gaudiego, który chętnie się-
gał do kształtów zaczerpniętych z przyrody i wielokrot-
nie podporządkowywał ich formie całą bryłę budyn-
ku. Również mocna i świeża kolorystyka przypomina 
tę, którą Katalończyk zastosował chociażby w parku 
Güell. Architekci skupili się na formach i prawach ja-
kie panują w naturze. Wykorzystane zostały mode-
le parametryczne, lecz tym razem nie wykonywane 
metodami tradycyjnymi, ale przy użyciu najnowocze-
śniejszych zdobyczy technologii. W projekcie anali-
zowano złożone struktury przestrzenne. Zakrzywione 

w trzech wymiarach powierzchnie elewacji podlegały 
symulacjom warunków pogodowych i akustycznych 
w szeregu przeróżnych konfiguracji. Ta metodologia 
postępowania nawiązuje do myśli twórczej Antonio 
Gaudiego i ciągłego poszukiwania rozwiązań opty-
malnych zarówno z estetycznego jaki i praktyczne-
go punktu widzenia.

Podsumowanie
Powyższe przykłady ukazują rolę twórczej reinter-

pretacji form historycznych oraz zachowanie istoty  
przebiegu procesu projektowego wykorzystujące-
go trójwymiarowe modelowanie i projektowanie pa-
rametryczne. 

Projektowanie parametryczne staje się coraz bar-
dziej interesującym narzędziem. Pozwala na szybkie 
i tanie przeprowadzanie setek symulacji oraz wirtualne  
budowanie coraz śmielszych wizji architektonicznych. 
Jej użycie będzie z pewnością coraz powszechniej-
sze. Wpłynie to zatem na sam proces powstawania 
projektu i w konsekwencji na wygląd przestrzeni, któ-
ra nas otacza. 

Mimo że prezentowanych twórców dzieli stulecie 
to w pewnym sensie łączy ich szerokie zaintereso-
wanie otaczającym światem, interdyscyplinarne po-
dejście do wykonywanego zawodu i stylu. Przedsta-
wione realizacje pokazują, że współczesny architekt 
może tworzyć obiekty porywające swą formą, czer-
piąc odpowiednio z języka przeszłości. Połączenie 
„starego” i „nowego” sposobu myślenia wspartego 
współczesną technologią (komputery, projektowa-
nie parametryczne) daje nad wyraz twórcze rezultaty. 
Trwanie i przemijanie w wypadku Gaudiego, i współ-
czesnych architektów nieustannie się przeplata, znaj-
dując odzwierciedlenie w procesie twórczym. Proce-
sie, który pomimo wspomagania technologicznego, 
dynamicznie rozwijającego się projektowania parame-
trycznego, pozostaje niezmienny, czyniąc myśl Gau-
diego obecną także i dziś.
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PRZYPISY

[1] Gijs van Haensbergen, Gaudi, Zysk i S-ka Wydawnic-
two, Poznań 2003, s. 131.
[2] Arata Isozaki, Wykład przeprowadzony w ramach „World 
Architecture Festiwal 2010” w Barcelonie. Architekt prezen-

tował w jego trakcie wybrane projekty przytoczone w niniej-
szym artykule. Przy omawianiu projektów wskazywał wy-
raźnie na konotacje ze metodą twórczą, którą reprezento-
wał Antonio Gaudi.
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KAMIENNE METROPOLIE SZTUKI POŁUDNIA I ZACHODU EUROPY

EUROPEAN  SOUTH  AND  WEST  STONY  METROPOLIES  OF  ART
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Kamień jest podstawowym materiałem budowlanym prestiżowych budowli w metropoliach. Jego lokalne 
odmiany wpływają na charakter form architektonicznych, ich fakturę i kolorystykę. Architektura Toskanii 
odczytywana jest jako spójna z uwagi na ten materiał. Jej miasta są pierwowzorem rozproszonej me-
tropolii sieciowej. Lokalny kamień, który występuje w Portugalii, w jej metropoliach pełni tę samą rolę. 
Trwałość jest jednym z kryteriów jakości urbanistycznej, jak i jakości kamienia, podstawowego tworzy-
wa metropolii.

Słowa kluczowe: sieciowa metropolia sztuki, trwałość urbanistyczna

Stone is the basic construction material of prestigious metropolitain buildings. Local stone variations influ-
ence the architectural form, texture and colour. Tuscan architecture is very coherent in its use of the same 
stone type and the Tuscany cities are prototypes of the system of the scattered metropolitan network. In 
Portugal local stone plays a simmilar role. Durability is one of the criteria for the urban quality, and the basis 
of the metropolies.

Keywords: network metropolis of art, urban durability

Prawdziwa architektura jest rzeźbiarstwem
Waldemar Łysiak 

Wstęp
Czy może być coś wspanialszego niż krajobraz 

Toskanii, w którym harmonia tego, co było jest i bę-
dzie, wydaje się być niczym niezmącona? W tym 
niezwykłym krajobrazie trwają formy zaistniałe z cie-
płego kamienia, niegdyś wyciosane i pozostające 
wśród wzgórz i cyprysów, niekiedy niezmiennie, nie-
kiedy ze śladami kolejnych przekształceń niesionych 

przez dziejowe burze – zawsze jednak zadziwiające 
współczesnych zwięzłością formy, trafnością i uni-
wersalnością przekazywanych treści. Trzeba jednak 
poznać niezbędny do ich zrozumienia klucz. Jest on 
przecież bardzo prosty, ale aby go umieć zastoso-
wać, należy poświęcić wcześniej sporo czasu na lek-
turę, podróże i studia. Kultura śródziemnomorska, jej 
poezja, literatura, muzyka i filozofia, pod których nie-
wątpliwym wpływem kształtowała się także architek-
tura polska są nim właśnie. Tworzywem spajającym 
w czasie wszystko w całość jest kamień.
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Kamienie Południa
Muratow [1], prowadząc czytelnika drogami Italii, 

wskazuje jeden z możliwych sposobów interpretacji 
tego, co minęło. Czytając jego opisy i stojąc przed nie-
którymi obiektami, myślimy – czas się zatrzymał, a in-
nych szukamy, konstatując ze zdziwieniem ich niebyt.

Łysiak [2], opisując swoje poznawanie Italii, zwra-
ca uwagę na przenikającą wszystką tamtejszą ar-
chitekturę poezję, w której lustrze odbija się raz to 
przesadne bogactwo form, raz umiarkowanie i smak  
powściągliwości, a najczęściej syntetyczna gra pro-
porcji, światła, cienia i materiału, lecz również mini-
malizm współczesności. 

Nawet w perfekcji marmurów Michała Anioła [3] 
ekspresja detalu i przesłanie niesione przez poszcze-
gólne dzieła, które przecież uzupełniają architekturę 
obcą, nie jego autorstwa – ujmuje podporządkowa-
niem kompozycji detalu formie całości, ale też pro-
wokuje szaleńców [4]. Nie można uznać, iż architek-
tura, która pozostawia obserwatora obojętnym, jest 
architekturą. Dopiero budząc emocje, tak jak rzeźba 
czy malarstwo – architektura staje się sztuką.

Kamienne tworzywo spajając się fakturą, kolorem 
z naturalną skałą staje się wraz z cegłą i dachówką 
organicznie spójną strukturą tworzącą miasto. Nie-
dostępne Pitigliano wyrastające z tufowego urwiska 
wraz z masywnym Palazzo Orsini, przekształconym, 
lecz wciąż budzącym respekt swą surową formą, 
było miejscem schronienia w XVI-wiecznej Toskanii 
wspólnoty żydowskiej. Być może ukształtowanie tere-
nu oraz zwarta, lecz zróżnicowana pionowymi rytma-
mi kamienic, takimi liniami okien i podkreślona hory-
zontalnymi arkadami akweduktu forma urbanistycz-
na miasta, wyrastająca niejako ze skały, dawała tak 
istotne wówczas poczucie bezpieczeństwa. 

Metropolia sztuki
Można zadać pytanie: czym była Toskania w cza-

sach swej największej świetności? Materializacją  

poezji i malarstwa? Architekturą rzeźby? Zbiorem zlo-
kalizowanych na wierzchołkach wzniesień miasteczek 
i budynków frattorii? A może była prekursorem jed-
nej z ciekawszych form metropolitalnych – rodzajem 
rozproszonej metropolii sieciowej, której poszczegól-
ne elementy stanowiły miasta, koncentrujące wokół 
siebie wsie i osady, same pozostając w orbicie dwu 
najważniejszych ośrodków: Florencji i Sieny, konku-
rujących gospodarczo, militarnie, oraz także na polu 
sztuki i architektury. Ta konkurencja, przypominają-
ca dzisiejsze stosunki gospodarcze w skali kontynen-
tu, okazała się wraz z upływem wieków, w dziedzinie 
szeroko rozumianej sztuki, najwspanialszym osiągnię-
ciem, przewyższającym dokonania gospodarcze tego 
regionu oraz być może wszystkie, osiągnięte w in-
nych dziedzinach. Zapewne każdy z wielkich rodów 
władających miastami Toskanii miał na celu własne, 
doczesne bogactwo i splendor, lecz w perspektywie 
przyszłych stuleci działania te, a nie militarne sukce-
sy okazały się najcenniejszymi. Rozpatrując całą To-
skanię jako sieciową metropolię, znajdujemy jeszcze 
jeden z jej ukrytych walorów, pozwalający na zrozu-
mienie fenomenu spójności architektury i krajobra-
zu. Tego niezwykłego, stanowiącego ulubiony mo-
tyw malarski, pełnego światła i specyficznego bla-
sku koloru, czytelnego jedynie w szybkozmiennej 
oprawie kalejdoskopu zachmurzonego nieba. Wie-
loogniskowość tej sieci podkreślają jej centra, Sie-
na i Florencja, owe brylanty wśród cennych kamieni,  
błyszczących własnym światłem sztuki, odbitym w ka-
mieniach murów Monteriggioni, serpentynach cypry-
sów wzdłuż dróg prowadzących do podsieneńskich 
wiejskich posiadłości, światła wypełniającego pustkę 
nieba nad gotyckim opactwem San Galgano [6], kła-
dącego się żółciami na wbitym w skałę mieczu święte-
go w kaplicy Montesiepi. A to tylko jedna z bezliku ni-
tek sieci, którą możemy wielokrotnie przemierzać, sta-
jąc samotnie przed dziełami Lippiego, wpatrując się 
w złote skrzydła anioła Fra Angelico i takież hafty na 
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1. Komandoria templariuszy. Portugalia. Widok / Kinghts Templar fortress. Potugal. General wiev 2. Przylądek św. Wawrzyńca. Portugalia / 
Cabo de st. Vincent. Portugal 3. Castello di Monteriggioni / Fatttoria 4. Ruiny pocysterskiego kościoła w San Galgano / Ruins of St. Galgano 
post-cisterian chuch (fot. B. Podchalański, photo by B. Podchalański)
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purpurze jego pantofelka czy lilię Anioła zwiastowania  
Leonarda. W niepozornych, szarożółtych kamiennych 
miasteczkach tej najciekawszej artystycznie do dzisiaj 
metropolii świata śródziemnomorskiego, metropolii  
sztuki rozproszonej, lecz potężnej, nie pozostawiają-
cej cienia wątpliwości do jej jakości, oryginalności idei 
i autentyzmu. Pozostając w łączności z architekturą 
sztuka, ożywiając ducha miejsca, nie pozwala nudzić 
się temu, kto nawet wielokrotnie wraca do jej źródeł. 
On zaś, posiadając choćby elementarną wrażliwość 
na urok, jaki zawiera w sobie piękno prostoty formy, 
umie cieszyć się jej harmonią, znajdując kolejny de-
tal, na który nie zwrócił uprzednio uwagi.

Architektura Toskanii to nie tylko formy sięgają-
ce wstecz, do czasów etruskich. To także całkowicie 
współczesna architektura tworzona przez znanych 
i nieznanych architektów. W Toskanii znajdziemy także 
obiekt, o którym Łysiak [6] pisze: zobaczyć go, zna-
czy zrozumieć, że jest drugim, po Corbusierowskiej 
kaplicy w Ronchamp, najwspanialszym współczesnym 
dziełem europejskiej architektury sakralnej. Mowa tu 
o kościele [7] przy autostradzie Del Sole zaprojekto-
wanym przez Giovanniego Michelucci na zamówie-
nie Towarzystwa „Autostrade”. 

Współczesna architektura tego regionu nie za-
myka się jedynie w kręgu minimalizmu, zwłaszcza 
tam, gdzie wpływy lokalne i przywiązanie do rodzi-
mych form i materiałów jest tak powszechne. Modę 
na nabywanie posiadłości i remonty starych budyn-
ków w Toskanii przyniosły lata ożywienia gospodar-
czego w USA i krajach europejskich, lecz zapocząt-
kowali ten ruch artyści. Inwestując niekiedy ogrom-
ne sumy, przyczynili się do powstania pewnego  
rodzaju snobizmu, wyrażającego się w przywraca-
niu świetności zamkom i pałacom, willom i zwykłym 
domom. Najbardziej znani i zasobni z nich, owych 
imigrantów piękna, organizując cykliczne koncerty 
lub wystawy, udostępniając swoje kolekcje publicz-
ności wnieśli współczesną ideę propagowania sztu-

ki. Mimo znacznego odpływu młodzieży do wielkich 
miast Włoch w poszukiwaniu pracy i wysokiej śred-
niej wieku mieszkańców, kultura Toskanii wspomaga-
na działaniami osób, których zachwyciła swoim pięk-
nem, lub urzekła prawdziwością prostoty, nie utraci-
ła swojej siły witalnej i trwa nadal. Jednak nie bez 
kontrowersji i gorących sporów, czego przykładem 
może być początek budowy meczetu w Colle di Val 
d’Elsa [8], wzbudzająca już od początku gwałtowne 
reakcje wówczas bardzo znanych w świecie osób [9], 
sprzeciwiających się nie tylko wprowadzaniu obcej 
tradycji kulturowej i form architektonicznych w kra-
jobrazie, w którym dotychczas ich nie było.

Finisterra, czyli architektura końca ziemi
Architektura Portugalii, kraju leżącego „na końcu 

ziemi”, podobnie jak sztuka włoska traktuje kamień 
jako jeden z podstawowych materiałów budowlanych. 
Współcześnie rola jego jednak uległa zmianie – z ma-
teriału czysto konstrukcyjnego stał się materiałem 
dekoracyjnym. Wyparty przez beton okazał się jed-
nak na tyle zakorzeniony w tradycji, iż pozostał nadal 
niezbędnym i eksponowanym. Siza [10], projektując 
i następnie realizując budynki Wydziału Architektury 
w Porto, w subtelny sposób wykorzystał atuty loka-
lizacji, stwarzając w metropolii o niezwykle bogatym 
ukształtowaniu terenu, współczesny obiekt o wyso-
kim poziomie artystycznym, lecz zakorzeniony w pe-
wien sposób w lokalnej tradycji – materiału, a może 
tez i formy architektonicznej. Usytuowany horyzon-
talnie na wyciętej w stromym zboczu terasie, główny 
budynek wydziału poprzedza pięć brył mieszczących 
sale dydaktyczne, pozostawiając półotwarte wnętrze 
urbanistyczno-architektoniczne. Jest ono funkcjonal-
nie potrzebne, ale także pozwala na spojrzenie po-
przez pozostawione puste sekwencje pomiędzy bu-
dynkami na znajdujący się na wysokości nieba luko-
wy most Ponte da Arrabida nad Douro, przeciwległe 
zbocze doliny ujścia rzeki i oddaloną zabudowę Villa 
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Nova de Gaia. Charakterystyczny kontrast pomiędzy 
niskimi przejściami i korytarzami a wysokimi wnętrza-
mi wspólnych pomieszczeń dydaktycznych oraz cie-
pły koloryt kamiennych okładzin ścian i takich samych 
posadzek, skontrastowany z czystymi białymi płasz-
czyznami ścian znajdujemy również w Museu de Arte 
Contemporanea Fundacji Serralves, zaprojektowane-
go również przez Sizę, zlokalizowanego w pięknych 
ogrodach mieszczących współczesne rzeźby, a sa-
mymi będących interesującym arboretreum.

Sztuka obecna jest w Porto we współczesnych 
formach, stanowiących mentalny łącznik, pomost 
przerzucony pomiędzy przeszłością a teraźniejszo-
ścią. Casa da Musica Koolhasa [11] stanowi zaczą-
tek restrukturyzacji stosunkowo niezbyt ciekawego 
urbanistycznie i etetycznie otoczenia. Zlokalizowana 
w bardzo dobrze dostępnym komunikacyjnie miejscu,  
niezbyt odległa od przystanku metra, staje się miej-
scem aktywności młodzieży oraz propagując na wie-
le sposobów muzykę, przyczynia się do podniesienia 
walorów kulturalnych tej części metropolii, w której 
kultura nie należała do ścisłych priorytetów. W budyn-
ku tym jego autor wykorzystał trawertyn, ciepły w ko-
lorze kamień, tworząc z niego główny budulec ota-
czającego budynek sztucznego terenu. Rozwiązanie 
to jest bardzo interesujące plastycznie, jak również 
posiada pozytywne cechy z punktu widzenia użyt-
kownika – jest stosunkowo dobrze odporne na dzia-
łanie niekorzystnych czynników zewnętrznych – od 
warunków pogodowych poprzez zwykły wandalizm. 
Nie opiera się tylko grafitti, które jest obecnie zna-
kiem czasu, występuje w każdej metropolii, o ile nie 
wprowadzono w niej drastycznego systemu kar, jak 
np. w Singapurze. 

Trwałość szóstym kryterium jakości urbanistycznej
Wśród pięciu kryteriów jakości urbanistycz-

nej, jakie wymienia Zuziak [13]: identyfikacji, róż-
norodności, elastyczności, samowystarczalności 

i efektywności, jak się wydaje brakuje trwałości. 
W metropoliach struktury ulotne, których istotą jest  
niestałość i chwilowość trwania – stanowią formy 
plastyczne – ozdobniki, a te są krótkotrwałym roz-
błyskiem, ubarwiającym rzeczywistość codzienności 
funkcjonowania dużych organizmów miejskich. Są 
one zapewne istotne, lecz nie mogą zastąpić solid-
ności tworzywa trwałego, naturalnego i historycznie 
oswojonego, jakim jest kamień. Występując w każ-
dej metropolii, kamień -oczywiście nie ten sam, lecz 
jako dostępny lokalnie materiał budowlany, nadaje  
najważniejszym budowlom swoistego majestatu, 
emanującego solidnością i masą, dając wrażenie 
stabilności, niezmienności i oparcia. Od wznoszo-
nych przez templariuszy warowni [14], po współ-
czesne zastosowania w zmienionej formie stanowi 
(kamień to także, o czym warto pamiętać) kruszy-
wo, podstawowy składnik betonu, ulubionego ma-
teriału współczesnej architektury. Jest elementem 
łączącym przeszłość i przyszłość metropolii. Trud-
no wyobrazić sobie, iż mimo silnych trendów pro-
ekologicznych, nagle większość budynków stano-
wiących podstawowe tworzywo metropolitalnych 
struktur urbanistycznych zacznie się realizować np. 
z drewna czy biodegradujących, sztucznych two-
rzyw. Przestrzeń urbanistyczną tworzy architektu-
ra, a tej z kolei jakość bezpośrednio wpływa na ja-
kość tworzonej przez nią przestrzeni publicznych, 
które są współistotnymi częściami miasta. Nie ma 
przecież przestrzeni urbanistycznej bez budynków 
ją tworzących, gdyż w sytuacji takiej mówić może-
my jedynie o przestrzeni krajobrazowej, przestrze-
ni krajobrazu otwartego. Wejchert [14], analizując 
zasady komponowania i tworzenia tych elementów 
miast, zwraca uwagę na proporcje, ale również na 
materiał. Bogdanowski [15], tworząc sposób inter-
pretacji wnętrz urbanistyczno-krajobrazowych wy-
raźnie mówi o ich posadzce i ścianach. W większo-
ści metropolii, niezależnie od kontynentu, na którym 
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się znajdują, przeważającym materiałem tworzącym 
te elementy pozostaje kamień. Daje on tę pewność, 
iż nawet wtedy, gdy „nie pozostanie kamień na ka-
mieniu”, archeologia i wyobraźnia, o ile będą istnieć, 
przywrócą wirtualną formę niegdysiejszej rzeczywi-
stości. Całkowitym przeciwieństwem zwartych, peł-
nych form kamiennych jest architektura form prze-

źroczystych, architektura szkła. Zawiera się w for-
mach od sprawdzających się raczej w umiarkowa-
nych klimatach wielkich struktur szklanych Fuksa-
sa [16] do całoszklanych domów jednorodzinnych. 
Pytanie tylko – kto, o ile nie ma hektarowej wielko-
ści ogrodzonej i nadzorowanej działki, zdecyduje się 
zamieszkać na stałe w takim budynku?
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Architekt, jak każdy artysta, śni o doczesnym uznaniu i nieśmiertelnej sławie. Sława trwa, póki trwa budynek, 
budynek trwa tak długo, jak jest do czegoś potrzebny; potem może najwyżej stać się malowniczą ruiną. Na 
przykładzie kompleksu NEO Bankside projektu Rogers Stirk Harbour & Partners realizowanego w Londynie 
artykuł porusza kwestię doczesności i nieśmiertelności architektury mieszkaniowej w luksusowym wydaniu.

Słowa kluczowe: projektowanie trwałe, time-based architecture, architektura mieszkaniowa,  
architektura Londynu, Richard Rogers

Architects, same as artists, dream of both earthly recognition and eternal fame. Yet fame lasts as long as the 
building and the building – as long as needed, after it can become a ruin at most. On the example of Neo 
Bankside complex by Rogers Stirk Harbour & Partners in London, the paper faces the question of temporality 
and immortality of luqxurious housing.

Keywords: sustainable design, time-based architecture, housing, architecture of London, Richard Rogers

Są dwie drogi do „nieśmiertelności” architekta – 
droga ekskluzywnych realizacji i droga utopii. Podą-
żając tą pierwszą, architekt ograniczany jest głównie 
przez kaprys klienta i własne twórcze możliwości, idąc 
tą drugą musi stawić czoło sytuacji politycznej, eko-
nomicznej, socjalnej, etc. czyli ogólnie pojmowanej 
rzeczywistości i „zwykłej materii zespołów miejskich”. 
Niekiedy te dwie drogi się krzyżują – architektoniczny 
obiekt pożądania próbuje przekazać jakąś ideę, idea 
chce przywlec bardziej wyjściowe szaty. 

Są też dwie drogi do „nieśmiertelności” architektu-
ry – droga piramid i droga fatto urbano. Piramidy trwa-
ją w relatywnie niezmienionej formie i funkcji, pozwa-

lając, by czas i rzeczywistość je opływały. Fatti urbani 
zachowują swą formę dzięki dostosowywaniu się do 
coraz to nowych funkcji stając się osią rzeczywistości. 

Każda z tych dróg rozwija się wzdłuż osi czasu. 
Jednak architektura, będąc materialnym i konceptu-
alnym pomostem rzucanym z teraźniejszości w bliżej 
nieokreśloną przyszłość, to równocześnie dość po-
wolne i oporne medium o opóźnionej reakcji. Zdarza 
się, że forma, funkcja, właściciel lub rzeczywistość, 
dla której przygotowywany był projekt zmienia się 
jeszcze na etapie realizacji.

Gdy w 2006 roku ustalano warunki zabudowy dla 
nowej luksusowej inwestycji w samym sercu prawo-
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brzeżnego Londynu, stolica Wielkiej Brytanii strącała 
właśnie Nowy Jork z tronu świata finansów, a poka-
zowy proces Saddama Husajna miał wreszcie usta-
bilizować cenę ropy naftowej. W 2007, kiedy ruszała 
budowa zaprojektowanego przez Rogerst Stirk Har-
bour & Partners kompleksu NEO Bankside, świato-
wa gospodarka z optymizmem patrzyła w przyszłość. 
Mydlana bańka prysła rok później przekłuta bankruc-
twem Lehmann Brothers. Zaczął się światowy kryzys, 
a mimo to szklane wieże pięły się w górę.

Kod pocztowy
Okolice Bankside to jedna z najstarszych części 

leżącej na południowym brzegu Tamizy dzielnicy 
Southwark stanowiącej w XVI i XVII wieku centrum 
rozrywki, a dziś jeden z najintensywniej rozwijają-
cych się obszarów Londynu. W tym mieście, zgod-
nie z hasłem: podaj mi swój kod pocztowy, a po-
wiem ci kim jesteś, o statusie społecznym decydu-
je lokalizacja. Kompleks NEO Bankside zajmuje par-
celę na wprost głównego wejścia do Tate Modern, 
dwa kroki przez Millenium Bridge od City i cztery 
przystanki metrem bez przesiadki na Canary Warf. 
Równocześnie w okolicy jest The Globe i National 
Theatre, trochę nowoczesnej architektury a do tego 
kilka tradycyjnych pubów i starych kamienic. W jed-
nej z nich podczas budowy katedry św. Pawła, której 
kopuła wznosi się dosłownie po drugiej stronie rze-
ki, mieszkał Christopher Wren [1]. Z góry było wia-
domo, że ceny, jakość i budynki nowego komplek-
su mieszkaniowego będą wysokie.

Little boxes all the same
Każda z pięciu szklanych wież na planie wydłu-

żonego sześciokąta ma inną wysokość – od 6 do 
24 kondygnacji. Takie rozwiązanie, zgodnie z za-
łożeniem autorskim, ma wpisywać nowy zespół 
w otaczającą go, mocno zróżnicowaną zabudo-
wę [2]. Pomimo dość regularnego rozmieszczenia 

budynków na działce całość sprawia bardzo dyna-
miczne wrażenie – wszędzie dookoła zdają się wy-
rastać szklane ściany. To wrażenie potęgują stalo-
we stężenia ramy. Podniesiona do rangi decorum 
konstrukcja jest tu naga, granica między wnętrzem 
a zewnętrzem zatarta. Dzięki temu na wyposażeniu 
mieszkań znalazł się imponujący widok, ale ma to 
swoją cenę liczoną nie tylko w funtach – widząc je-
steśmy widziani.

W ogrodzie stoją naprzeciw siebie dwa pawilo-
ny – jeden całkowicie zamknięty, drugi całkowicie 
otwarty. Pierwszy, zamknięty, jest domem nocnym, 
drugi, otwarty – domem dziennym. Ileż przedsta-
wień dnia i nocy, światła i ciemności, ruchu i bez-
ruchu, czynu i marzenia, słońca i gwiazd stworzyła 
ludzkość na przestrzeni czasu! Można powiedzieć, 
że te dwa budynki są symbolami, architektoniczny-
mi symbolami dualizmu natury i ludzkiego istnienia. 
Człowiek, jak każde stworzenie, buduje sobie na 
noc norę albo gniazdo, swoją ciemnicę w ciemno-
ściach świata, swe schronienie w obliczu odwiecz-
nej tajemnicy „bojaźni nocnej” – nie: prostego prze-
rażenia, lecz strachu w znaczeniu sakralnym – swe 
miejsce na czas tych interwałów życia, kiedy jeste-
śmy nadzy, bezbronni, nieruchomi, dalecy. A potem 
„życie powraca” [3].

Tak Philip Johnson pisał o swoim Glass House 
z 1950 roku. Zrealizowane w tym samym okresie 
(1948–52) wieże mieszkalne przy Lake Shore Drive 
w Chicago projektu Ludwiga Miesa van der Rohe 
nie oferowały już zamkniętej, bezpiecznej przestrze-
ni. Prywatność i ochronę przed nadmiernym nasło-
necznieniem zapewniały białe żaluzje. Podobny ry-
gor wprowadził Richard Rogers do projektu swoich 
szklanych wież. Aby uniknąć swojskiego patchworku 
zasłon, rolet, markiz i brise soleil, w jaki zamieniają 
się niekiedy fasady budynków mieszkalnych, wpro-
wadzono systemy białych, czarnych i drewnianych 
paneli. Little boxes all the same.
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Szkic koncepcyjny przedstawiający ideę wpisania zespołu w kontekst, w tym przypadku od strony Southwark Street © Rogers Stirk Harbour 
& Partners / Concept drawing presenting the idea of the complex relationship to its context, here fronting Southwark Street © Rogers Stirk 
Harbour & Partners
NEO Bankside w trakcie realizacji, czerwiec 2011 © Anna Porębska. / NEO Bankside during realization, June 2011 © Anna Porębska
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Trwałość i przemijanie
Architekci dzielą z artystami pragnienie doczesne-

go uznania i nieśmiertelnej sławy. Rogers, który miej-
sce w historii architektury ma już zapewnione, w prze-
ciwieństwie do swego starszego kuzyna Ernesto Na-
thana Rogersa, nie poszedł drogą idei. NEO Banksi-
de to niemodyfikowalny klaster złożony z podobnych 
komórek, tworzących w masie architektoniczny obiekt 
pożądania dostępny wąskiemu gronu szczęśliwców. 
Projekt stworzenia w Southwark zróżnicowanej spo-
łeczności spełzł na niczym. NEO Bankside uzyska-
ło w trakcie realizacji zgodę na odstępstwo od zapi-
sanego w planie obowiązku zapewnienia określonej 
liczny mieszkań do nabycia w subsydiowanym przez 
rząd systemie shared ownership [4]. Wyliczono, że 
najtańsze mieszkanie „za rozsądną cenę” kosztowa-
łoby około 440 tys. funtów w wersji z jedną sypialnią 
i ok. 740 tys. funtów w wersji z dwoma sypialniami. 
Aby pozwolić sobie na minimalną wpłatę na takie-
go „TBS’a” trzeba by zarabiać prawie 100 tys. fun-
tów rocznie. Ostatecznym argumentem było przed-
stawienie urzędnikom przewidywanych opłat lokalo-
wych (service charges) wynoszących rocznie ok. 4 
tys. funtów za mieszkanie dwupokojowe i prawie 6 tys. 
za mieszkanie trzypokojowe [5]. Wyłączność, której 
nie osiągnięto w skali architektonicznej – w komplek-
sie przewidzianych jest ponad 200 bliźniaczo podob-
nych mieszkań w cenie od 1 do 5 mln funtów – uzy-
skano w skali urbanistycznej. 

Elewacje NEO Bankside – ostatnie o takim pro-
cencie przeszklenia dopuszczone do realizacji przed 
wprowadzeniem nowych przepisów – nie maja w so-
bie elastyczności fasad Placu Vendome autorstwa 

Hardouin-Mansarta (rozpoczętego w 1698 r.), za któ-
rymi można było schować prawie wszystko. Co za 
ironia, że nasze czasy pretendujące do miana dyna-
micznych, pełnych zmian i indywidualizmu, stworzyły 
architekturę bardziej toporną i gorzej radzącą sobie 
z wymiarem czasu niż jakikolwiek inny okres w histo-
rii. Wciąż ponosimy konsekwencje tradycji funkcjona-
listycznej. Dumnie odrzuciliśmy modernistyczny do-
gmat „formy wynikającej z funkcji”, ale wciąż ocze-
kujemy, że każdy nasz projekt będzie spełniał jakiś 
“program” zebrany w listę szczegółowych funkcji do 
uwzględnienia. Architektura wynikająca z czasu musi 
zakładać, że ogólnie rzecz biorąc funkcji poza najbar-
dziej ogólnym zakresem nie da się przewidzieć [6]. 
Stąd rozwiązania rodem z centrów handlowych i biu-
rowych, gdzie otwartą przestrzeń dzieli się stosow-
nie do potrzeb, pojawiły się w projektach architektury  
mieszkaniowej [7], a Kees Christiaanse zapropono-
wał wręcz hasło fuck the programme [8]. Rzeczywi-
stość, zwłaszcza ta w mikroskali dnia codziennego, 
potrafi zrewidować każdy projekt architektoniczny.

Refleksję nad architekturą w obliczu przemijające-
go dnia dzisiejszego można odnaleźć w słowach Pe-
tera Zumthora: Architektura ma swój własny obszar 
istnienia. Pozostaje w wyjątkowo cielesnym związku 
z życiem. W moim wyobrażeniu nie jest ona zasadni-
czo ani przesłaniem, ani znakiem, lecz oprawą i tłem 
dla przemijającego życia, wrażliwym naczyniem dla 
rytmu kroków po podłodze, dla skupienia przy pracy, 
dla ciszy snu [9]. Trwałość architektury byłaby zatem 
wiatrem czasu wiejącym wśród Pascalowskich traw. 
Wieczne są tylko diamenty i piramidy.

Ale czy widok z okna nie może być nieśmiertelny?
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Przeszłość zapisana w pamięci, w słowach, w obrazach, w przestrzeni ulega zacieraniu. Teraźniejszość jest 
oczywista. Przyszłość nie istnieje, ale jej zapowiedź nęci i wyzywa. Użytkowy aspekt budynku po początko-
wym okresie wysokiej wartości stale maleje. Wartość emocjonalna w niektórych przypadkach z czasem sta-
le rośnie. Skoro więc materia krąży w ekosystemie, to w imię czego chcemy dźwigać ciężar podtrzymywa-
nia przy życiu budynku?

Słowa kluczowe: architektura, czas, emocje

The past written in memory, words, images undergoes the process of deteriorating. The present is obvious. 
The future does not exist, but its announcement tempts and challenges. Utilitarian aspect of a building after 
a time of high value constantly decreases. Emotional value in some cases constantly increases. Since the 
matter circulates in an ecosystem, for the sake of what we want to bear the load of keeping a building alive?

Keywords: Architecture, time, emotions

Przeszłość oddala się, stopniowo ulegając zatar-
ciu. Próbujemy ją zatrzymać zapisując, jej fragmen-
ty w pamięci, w słowach, w obrazach, w przestrze-
ni, a każdy z tych zapisów również ulega zacieraniu. 
Teraźniejszość jest oczywista dotykalna, naoczna, 
a to jak bardzo jest dla nas realna zależy od stanu 
naszych zmysłów i będąc na wyciągnięcie ręki, nie 
wymaga odświeżania, utrwalania. Przyszłość nie ist-
nieje, jeszcze nie istnieje (nie tylko dla architektury), 
ale jej zapowiedź nęci i wyzywa.

Historia architektury w sposób oczywisty uczy i do-
wodzi jej przemijalności w każdym aspekcie. Już Wi-

truwiańska triada, traktując o trwałości, rozpoczęła re-
fleksję nad tym problemem. Świadomi zużycia struk-
tury budowlanej – nie ma materii odpornej na działa-
nie czasu, nic nie jest wieczne – dobieramy materiały 
i studiujemy fizykę budowli. Konstruujemy sposoby 
na przedłużenie fizycznej trwałości struktury budow-
lanej. Nauka i postęp techniczny czynią ten aspekt 
przemijania budynku najprostszym do pokonania [1]. 
Przemijanie wartości użytkowych, będących przyczy-
ną powstania budynku, wręcz niezbędnych do jego 
zaistnienia jest niezaprzeczalne. Doświadczamy tego 
na co dzień, obserwując kolejne przebudowy ota-
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czających nas budynków. Nawet tak mało utylitarna 
funkcja świątyni nie jest stała i ulega zmianom. Ten 
rodzaj przemijania wydaje się być pozaarchitekto-
niczny, tzn. jego przyczyna leży w zmieniających się 
potrzebach użytkowników, a nie w samym budynku. 
Jednak w tym aspekcie przy pomocy mniejszych lub 
większych interwencji możemy przywrócić aktualność 
strukturze budowlanej. Gorzej jest ze znużeniem for-
mą, które najszybciej dotyka architektów ale i użyt-
kownicy architektury nie są od niego wolni. Style, 
kierunki, mody, przemijając czy zataczając pętle lub 
spirale, dowodzą nieuchronności tego zjawiska. Bu-
dynek z nieakceptowaną formą wydaje się być nie-
uchronnie skazany na zagładę. Rzadko kiedy pogląd 
taki staje się powszechny i jeżeli tylko utrata atrak-
cyjności formalnej nie jest zupełna daje to szansę 
dla budynku na jego nostalgiczny powrót po latach.

Nauki przyrodnicze uczą nas, że materia krąży 
w ekosystemie i jest to proces normalny a zatrzyma-
nie jej w miejscu i czasie staje się coraz trudniejsze 
i wymaga wysiłku. Rodzi się więc pytanie w imię cze-
go chcemy go dźwigać? Tak jak mierzalna fizyczność 
upływu czasu jest niemal dotykalna tak towarzyszące 
jej emocje są nieuchwytne i ulotne ale pociągają i trud-
no się ich wyrzec. Każdy czas wiąże się z emocjami, 
przeszłość z nostalgią za..., teraźniejszość z ciekawo-
ścią i niecierpliwością poznania czy doznania, przy-
szłość z zapowiedzią nowego, nieznanego. Trwanie 
wartości emocjonalnych wynika z ludzkiej potrzeby. 
Dlatego chronimy je, pielęgnujemy i podnosimy tę 
wartość. Architektura również jest nośnikiem emocji. 
Olbrzymi wysiłek towarzyszący powstawaniu budyn-
ku każe nadać mu także emocjonalną wartość doda-

ną -wiązaną przede wszystkim z formą architektonicz-
ną – a ta z kolei zaakceptowana pozwala z różnych 
pobudek (na wzór..., ku pamięci..., dla podziwu..., na 
dowód..., dla urody..., dla zachowania..., do kompletu...
ku czci...) przedłużać i podtrzymywać jego życie. Na-
wet jeśli u podstawy powstania budynku leży jego nie-
zbędna użyteczność, zawarta w stosunkowo najprost-
szej w do zachowania strukturze budowlanej to naj-
bardziej z emocjami związana jest jednak jego forma 
architektoniczna. I to ona, wbrew Nietschemu, w imię 
zatrzymania emocji każe nam podtrzymywać przy ży-
ciu materię. Wydaje się więc, że w architekturze nie 
obowiązuje Nietschańskie: spal co kochałeś i kochaj 
co spaliłeś. To nie fizyczność architektury pozwala ją 
zatrzymać w czasie, w dłuższym jego przedziale. To 
jej aspekt emocjonalny zmusza nas do dźwigania cię-
żaru naprawy, renowacji, odbudowy. Pod warunkiem 
że autor w dziele zawarł a użytkownicy czy ich następ-
cy rozpoznali, zaakceptowali i dali się uwieść. Dzieje 
się tak dopóki dopóty architektura przemawia komu-
nikatem interesującym, zrozumiałym do zainteresowa-
nego i przygotowanego odbiorcy [2]. To pozbawione 
swej fizyczności emocje decydują o całkiem realnym 
wysiłku dalszego trwania.

Z perspektywy historycznej zauważyć trzeba, iż 
prędkość tych zmian stale rośnie a czas „aktualno-
ści” szczególnie tej formalnej nowych budynków jest 
coraz krótszy. W średniowieczu budowano zamki na 
500 lat, Renesansowy pałac był sprawny przez ok. 200 
lat, modernistyczne budynki stawiano na 50 lat a dzi-
siejsze prawo żąda od nas gwarancji na lat 5. Czyż-
by była to zapowiedź, że Architektura stanie się wkrót-
ce jedynie wizją wyświetlaną na ekranach telebimów? 

PRZYPISY

[1] H. Ronner, Kontext – Zahn der Zeit, Zurich 1989.
[2] M. Ostrowicki, Dzieło sztuki jako system, Warszawa-Kra-
ków 1997.
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RELACJE MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A TERAŹNIEJSZOŚCIĄ  
WE WSPÓŁCZESNYCH MUZEACH NA PRZYKŁADACH  
NEW ACROPOLIS MUSEUM W ATENACH I NEUES MUSEUM  
W BERLINIE

RELATIONS  BETWEEN  PAST  AND  PRESENT   
IN  CONTEMPORARY  MUSEUMS  ILLUSTRATED  BY  NEW   
ACROPOLIS  MUSEUM  IN  ATHENS  AND  NEUES  MUSEUM   
IN  BERLIN

Opracowanie dotyczy relacji pomiędzy dziedzictwem historycznym a nowoczesnością we współczesnych 
muzeach. Przytoczone przykłady to obiekty nowe, które powstały w unikalnym historycznym otoczeniu oraz 
odrestaurowane, o ważnym znaczeniu kulturowym. Współczesne możliwości techniczne, szczególnie nowo-
czesne technologie szkła oraz wykorzystanie technik cyfrowych w projektowaniu, pozwalają łączyć elemen-
ty i rozwiązania historyczne ze współczesnymi trendami, uzyskując unikalne efekty estetyczne o wysokich 
standardach technicznych i użytkowych.

Słowa kluczowe: współczesna architektura muzeów, restauracja i renowacja  
historycznych obiektów architektonicznych, oświetlenie naturalne muzeów

The paper deals with the relationship between heritage and modernity in contemporary museums. Quoted 
examples are new objects, situated in unique historic surroundings, and restored, having important cultural 
significance. Contemporary technical possibilities, especially high-tech glass and digital technologies in design, 
allow to connect historical elements and solutions to contemporary trends, obtaining unique aesthetic effects 
of high technical and utility standards.

Keywords: contemporary museums architecture, restoration  
and renovation of historic buildings, natural lighting of museums



356

1. New Acropolis Museum w Atenach
2. Neues Museum w Berlinie



357

Wstęp
Muzea od początku swojego istnienia swoją funk-

cją łączą przeszłość z teraźniejszością. Słynny Muzejon 
Aleksandryjski z czasów Ptolemeuszów powstał, aby 
chronić skarby greckiej literatury, pieczę nad nimi po-
wierzając ówczesnym uczonym. Od czasów renesansu 
nazwa muzeum służyła określeniu miejsc, gdzie prze-
chowywano kolekcje dzieł sztuki – w ten sposób upo-
wszechniło się nowe, obowiązujące do dziś, znaczenie 
tego słowa [1]. Muzeum jest więc obiektem architekto-
nicznym, którego funkcja związana jest z pojęciem kul-
tury i sztuki, choć rodzaj zbioru eksponatów objętych 
opieką muzeów jest dziś praktycznie nieograniczony. 
Zadaniem współczesnego muzeum, jest łączenie funk-
cji ochronnej, edukacyjnej i estetycznej [2]. Z racji swej 
funkcji muzeum powinno więc nosić cechy obiektu sztu-
ki. Granice sztuki jako działalności artystycznej, stale 
ulegają redefinicji, na skutek zmian, które w niej nastę-
pują. Etymologia pojęcia sztuka może stanowić uza-
sadnienie tego zjawiska, gdyż jego odpowiednikiem  
łacińskim jest termin ars, zaś greckim słowo téchn. Przy-
miotniki artystyczny oraz techniczny mają więc jedna-
kowe pochodzenie, co wyraża się do dziś w widocz-
nych związkach między sztuką a techniką i technologią.

Architektoniczny język formalny muzeów związany 
jest z klasycznymi formami architektonicznymi. Najbar-
dziej inspirujące były doskonałe formy świątyń antycz-
nych – rzymski Panteon i grecki Partenon. Miały one 
również wpływ na wykształcone później archetypy no-
wożytnych muzeów (XIX-wieczne Altes Museum na 
Wyspie Muzeów w Berlinie) [3]. Klasyczny styl budyn-
ków muzealnych, o tradycyjnym układzie i formach hi-
storycznych, utrzymał się do połowy XX w., zwłaszcza 
w USA (Philadelphia Museum of Art, National Gallery 
w Waszyngtonie) [1]. Współcześni przedstawiciele ra-
cjonalizmu i klasycznego modernizmu nadal szukają 
inspiracji w formach klasycznych, w sposób kreatyw-
ny łącząc modernizm z tradycją. Odniesienia do kla-
sycznych form można odnaleźć nawet w najbardziej 

awangardowych realizacjach współczesnych architek-
tów, wykorzystujących nowoczesne technologie [4].

New Acropolis Museum w Atenach
Ideą, dla której powstało New Acropolis Museum 

w Atenach, było połączenie w jedną całość kolekcji 
sztuki związanej z Akropolem, rozproszonej w róż-
nych instytucjach na świecie, a w szczególności od-
zyskanie dla oryginalnego miejsca lokalizacji elemen-
tów słynnego fryzu oraz serii siedemnastu marmuro-
wych rzeźb pochodzących z Partenonu, będących 
w posiadaniu British Museum od 1811 r. Lokalizacja 
muzeum jedynie 300 metrów na południowy-wschód 
od Akropolu pozwala na kontakt wzrokowy między 
obiektami oraz stawia szczególne wymagania ze 
względu na położenie w centrum miasta, rejon pro-
wadzonych badań archeologicznych, aktywną stre-
fę sejsmiczną oraz gorący klimat. Wybrana w wyniku 
konkursów koncepcja architektoniczna, której auto-
rem jest Bernard Tschumi z zespołem, oparta jest na 
trzech założeniach. Pierwsze to kluczowa rola oświe-
tlenia dla eksponowanej kolekcji rzeźb – wg założe-
nia ma być ona prezentowana w naturalnym świetle, 
którego warunki zmieniają się w zależności od pory 
dnia. Drugie to sposób aranżacji ścieżki zwiedzania, 
wytyczonej jako trójwymiarowa pętla tak, aby dostar-
czała bogatych doznań przestrzennych. Trzecie zało-
żenie to podział budynku na trzy części – bazę, część 
środkową i część górną – dopasowane do ich spe-
cyficznych potrzeb. Prostota i precyzyjność podziału 
wywodzą się z matematycznej precyzji i jasności po-
jęć stosowanych w starożytnej Grecji. Baza budynku 
została oparta na siatce starannie zlokalizowanych 
kolumn, w trosce o znajdujące się poniżej wykopa-
liska archeologiczne. W środkowej części mieszczą 
się główne galerie o podwójnej wysokości i trape-
zoidalnym kształcie, zorientowane zgodnie z współ-
czesną siatką ulic. Górna część to galeria Partenonu,  
zaaranżowana wokół krytego dziedzińca, w formie 
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przeszklonego prostopadłościanu wielkości oryginal-
nej świątyni, lekko obróconego, w stosunku do niż-
szych części tak, aby orientacja ścian pokrywała się 
z oryginalnymi kierunkami świątyni. Dzięki temu za-
biegowi eksponowane rzeźby otrzymały identyczną 
z oryginałem ekspozycję względem światła [5], [6].

Kluczową rolę w projekcie odgrywa wykorzysta-
nie naturalnego oświetlenia oraz nowoczesnych tech-
nologii szkła w rozwiązaniach konstrukcyjno-materia-
łowych budynku. Dzięki temu obiekty historyczne, 
w stanie trwałej ruiny, mogą uczestniczyć w życiu 
projektu, jako elementy włączone do budynku, a nie 
tylko martwe eksponaty. Szklana podłoga w galerii 
wejścia pozwala wyeksponować ruiny starożytnych 
Aten z IV–VII w. n.e., odkryte w miejscu lokalizacji bu-
dynku, które włączono do programu muzeum. Ram-
pa ze szkła z widokiem na wykopaliska archeologicz-
ne prowadzi do środkowych galerii, które mieszczą 
eksponaty od okresu archaicznego do czasów Impe-
rium Rzymskiego. Warunki animacji przestrzeni wysta-
wienniczych koncentrują się wokół warunków natu-
ralnego oświetlenia, innych w Atenach niż w zmienio-
nych miejscach ekspozycji eksponatów (w Londynie, 
Paryżu, czy Nowym Yorku). Szklana obudowa gór-
nej Galerii Partenonu wprowadza idealne, naturalne 
światło dla rzeźb oraz widok ku i z Akropolu. Dzięki 
temu eksponaty pochodzące z Partenonu mogą być 
wystawiane w tych samych warunkach oświetlenia, 
przy identycznej orientacji względem stron świata, jak 
również w oryginalnym otoczeniu, co ma niekwestio-
nowane znaczenie dla odbioru dzieł sztuki, w sposób 
zgodny z intencjami twórców. Idealnie przezroczyste 
szkło nie zmienia koloru światła, delikatnie filtruje je 
poprzez selektywną powłokę eliminującą promienie 
UV oraz sitodruk ograniczający przepływ promieni 
słonecznych, zabezpieczając galerie przed nadmier-
nym oświetleniem i przegrzaniem [7]. Wykorzysta-
nie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i ma-
teriałowych pozwala, by współczesność przeplatała 

się z przeszłością, umożliwiając tej ostatniej trwanie 
dzięki odzyskanej użyteczności.

Neues Museum w Berlinie
Nowe Muzeum (Neues Museum), położone na Wy-

spie Muzeów w Berlinie powstało w 1859 r. wg projek-
tu Friedricha Augusta Stülera. Projekt stanowił część 
ogólnej koncepcji zespołu muzeów w stylu neokla-
sycystycznym Fryderyka Wilhelma IV. Obecnie, jako 
unikatowy zespół architektoniczno-kulturalny, znajdu-
je się on na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Podczas II wojny światowej muzeum zostało poważ-
nie uszkodzone i od tego czasu pozostawało ruiną. 
Dopiero w latach 90. XX w., w rezultacie przeprowa-
dzonych konkursów architektonicznych, prace nad 
projektem odbudowy, zostały powierzone brytyjskim 
zespołom architektonicznym pod kierownictwem Da-
vida Chipperfielda oraz Juliana Harrapa (zespół kon-
serwatorski). Głównym celem projektu była naprawa 
i odtworzenie szkód po zniszczeniach drugiej wojny 
światowej, w tym uzupełnienie utraconej kubatury bu-
dynku, jak również dostosowanie obiektu do wyma-
gań nowoczesnego muzeum, przy spełnieniu wyma-
gań konserwatorskich określonych Kartą Wenecką [8].

Oryginalny budynek został zaprojektowany w du-
chu „sanktuarium sztuki i nauki” (wg Friedricha Wil-
helma IV), gdzie każda sala reprezentuje różną kulturę 
i epokę. Mając do dyspozycji stary DDR-owski model 
przebudowy muzeum albo konwencjonalny zachod-
nioeuropejski model eksponujący kontrast między sta-
rym i nowym, projektanci przyjęli podejście „ostrożnej 
rekonstrukcji” w duchu minimalizmu. Przyjęta koncep-
cja restauracji budynku unika zarówno dosłownej re-
konstrukcji zabytkowego budynku jak również nowo-
czesnej ingerencji w substancję budynku. Zachowane 
części zostały poddane zabiegom konserwatorskim, 
zaś zniszczone poddane restauracji we współcze-
snym stylu, przy poszanowaniu historycznej struktury 
w różnych stanach jej zachowania. Renowację prowa-
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dzono przy zachowaniu idei, że oryginalną strukturę 
należy podkreślić w kontekście przestrzennym i zna-
czenia dla oryginału, natomiast nowe powinno odzwier- 
ciedlać utracone bez naśladowania go, uzupełniając 
i integrując się z zastanym. Zastosowano zarówno 
nowoczesne, jak i tradycyjne materiały budowlane. 
Zgodnie z duchem minimalizmu całkowicie odrzuco-
no klasycystyczną ornamentykę, a niekiedy rezygno-
wano także z klasycznego języka form. Nie chodziło 
nam o kontrast, tylko o kontynuację, która ma jednak 
swoją tożsamość, podkreślał David Chipperfield [9]. 
W rezultacie wyeksponowane zostały zarówno ele-
menty przeszłości, jak i teraźniejszości, które pozosta-
jąc w równowadze, doskonale razem się komponują, 
tworząc budynek złożony z wielu warstw.

Prace konserwatorsko-restauratorskie trwały od 
2003 do otwarcia muzeum w 2009, w klimacie toczą-
cych się dyskusji opinii publicznej oraz zaangażowa-
nia klienta oraz władz miasta. W rezultacie powstał 
obiekt kreujący ciągłość struktury przestrzennej, któ-
rej szczególnym podkreśleniem jest jedność koncep-
cji światła. Stüler zaprojektował muzeum oświetlone za 
pomocą wielkich okien i przeszklonych dachów dzie-
dzińców, tak by było samowystarczalne pod wzglę-
dem oświetlenia i otwarte jedynie w ciągu dnia. Wy-
zwaniem dla projektantów było opracowanie koncep-
cji oświetlenia dla zabytkowego budynku, który nigdy 
nie miał być oświetlony sztucznie. Dodatkowo wysta-
wiane w muzeum zbiory eksponatów z okresów pre-
historii, wczesnego średniowiecza oraz kolekcja sztuki 
egipskiej wymagały zapewnienia wysokich standardów 
oświetlenia. Prace projektowe rozpoczęto od analizy 
warunków oświetlenia dziennego wszystkich pomiesz-
czeń, na bazie opracowanego cyfrowego modelu 3D. 
Na tej podstawie zbadano kąty podania promieni sło-
necznych, głębokość i zasięg ich oddziaływania oraz 
kształtowanie się kontrastów światłocienia. Powstał 
film, który poprzez wirtualny spacer po muzeum po-
kazuje symulację bezpośredniego działania promieni 

słonecznych w różnych porach dnia i roku. Dodatko-
wo, za pomocą komputerowej aplikacji, zanalizowana 
została ścieżka słońca na fasadzie dla koncepcji za-
cienienia i przeciwdziałania olśnieniu [10].

Utrzymana została główna zasada oświetlenia 
dziennego w obiekcie, jako kontynuacja myśli ar-
chitektonicznej i wysokiej wrażliwości na światło  
naturalne pierwszego projektanta – Stülera. Ze wzglę-
dów termicznych oraz w celu obniżenia współczynni-
ka oświetlenia dziennego, zaprojektowano ruchome 
przeciwsłoneczne ekrany zacieniające w holu wej-
ściowym oraz salach wystawowych od strony połu-
dniowej i zachodniej. Zastosowanie ciemnego, per-
forowanego materiału nie przeszkodziło utrzymaniu 
atmosfery światła dziennego i kontaktu ze światem 
zewnętrznym w salach wystawowych. Projekt oświe-
tlenia sztucznego wymagał szczegółowych konsul-
tacji z architektem, aby osiągnąć spójną koncepcję 
wnętrza budynku. Oświetlenie sztuczne zaprojekto-
wano jako uzupełniające i elastyczne, aby sprostało 
warunkom stale zmieniającego się światła dziennego 
oraz w odniesieniu do zadań specjalnych: jako silne 
i skoncentrowane, aby podkreślać koncepcję i de-
tal architektury i służące eksponatom, czyniąc je wi-
docznymi, reprezentacyjnymi i w harmonii z otocze-
niem. Skonstruowany model 3D, poprzez symulacje 
obliczeniowe i wizualizacje, służył zbadaniu różnych 
stanowisk oświetlenia sztucznego przy współdziałaniu 
zmiennych warunków światła dziennego. Dzięki róż-
norodności przestrzeni i jej zawartości, zostało zapro-
jektowanych ponad 100 różnych źródeł oświetlenia.

Ważnym aspektem koncepcji oświetlenia było zde-
finiowanie materiałów przeszkleń dachów obu we-
wnętrznych dziedzińców, które różnią się klimatem 
światła. Charakter światła dziennego w Dziedzińcu 
Greckim definiuje przezroczyste szkło, które pozwa-
la na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
a tym samym silne kontrasty świetlne. Płaskorzeź-
by i rzeźby można zatem doświadczać w bardzo róż-
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nych warunkach oświetlenia. Jednak dla uwypukle-
nia płaskich reliefów niezbędne okazało się umiesz-
czenie w przestrzeni między warstwami przeszklenia 
światła sztucznego, skierowanego pod bardzo ostrym  
kątem, aby zmienić powierzchnie emitujące światło. 
Natomiast dziedziniec egipski wyróżnia się intrower-
tycznym klimatem oświetlenia dziennego, poniżej prze-
szklenia rozpraszającego światło, którego jakość testo-
wana była w sąsiednim muzeum Pergamońskim [10].

Podsumowanie
Oba przytoczone muzea powstały w specyficznych 

warunkach historycznego otoczenia. Służą ochronie 
wrażliwych ze względów konserwatorskich i szczegól-
nie cennych pod względem artystycznym i historycz-
nym kolekcji. W obu przypadkach przyjęcie trafnych 
rozwiązań architektonicznych odnoście koncepcji,  
rozwiązań technicznych i materiałowych oraz sposo-
bów oświetlenia stanowiło duże wyzwanie projektowe. 
W rozwiązywaniu tych złożonych problemów niewątpli-
wym wsparciem były nowoczesne technologie materia-
łowe oraz wykorzystanie technik cyfrowych w projekto-
waniu, które pozwoliły na szczegółowe i wielostronne 
analizy oraz wybór optymalnych rozwiązań. W rezul-
tacie zrealizowane zostały oryginalne wizje architekto-
niczne, które pozwalają na równoważne współistnienie 

architektonicznej przeszłości, stanowiącej dziedzictwo 
artystyczne i kulturowe, z nowoczesnością spełniającą 
współczesne standardy funkcjonalne, techniczne i po-
dążającą za aktualnymi artystycznymi trendami. Uzy-
skane zostały unikalne efekty estetyczne oraz opty-
malne warunki dla ekspozycji.

Obie realizacje spotkały się z uznaniem profesjo-
nalnego środowiska, o czym świadczą nominacje 
i uzyskane prestiżowe nagrody w dziedzinie architek-
tury. Przytoczone słowa wypowiedziane zostały pod-
czas ceremonii wręczania Nagrody UE dla Architek-
tury Współczesnej im. Miesa van der Rohe, do której 
kandydowały oba projekty:

Neues Museum łączy przeszłość i teraźniejszość, 
przynosząc oszałamiającą mieszankę architektury współ-
czesnej, odrestaurowanej oraz sztuki. (Androulla Vassi-
liou, europejski komisarz ds. edukacji i kultury) [11].

Neues Museum Davida Chipperfielda jest bardzo 
ważnym osiągnięciem, ukazuje w jaki sposób inter-
wencja za pomocą nowoczesnych rozwiązań archi-
tektonicznych przyczynia się do restauracji naszego 
dziedzictwa, poprzez poprawę jego cech funkcjonal-
nych oraz wprowadzenie nowych, wyjątkowo zapro-
jektowanych elementów architektonicznych dla osią-
gnięcia celów muzeologii. (Lluís Hortet, dyrektor Fun-
dacji Miesa van der Rohe) [11].
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IMMEMORIAL  MELODIES  IN  ARCHITECTURE.
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Istnieje wiele analogii pomiędzy kompozycją muzyczną i architektoniczną. Narzędzia analityczne teorii 
muzyki mogą posłużyć do odczytywania logiki dzieła architektonicznego. Muzyka nie musi podlegać ry-
gorom funkcjonalności. Architektura przeciwnie, choć przecież względy użytkowe nie stanowią jej isto-
ty. Muzyka przybliża nam naturę motywu i melodii, które są odpowiedzialne za geniusz utworu. Znale-
zienie podobnych elementów w architekturze może nam pomóc zrozumieć niepowtarzalność wybitnych 
budynków.

Słowa kluczowe: architektura kontra muzyka, melodia, motyw, kompozycja, pamięć,  
oddziaływanie psychologiczne, percepcja

Analogy can be found in music and architectural composition. Tools that have been created by music the-
ory can be useful in analyzing logical construction of a building. Music is free from the rigorous functionality. 
Architecture is the opposite, though must there be something more to it than just its utility. Music reveals 
the nature of a motif and melody, which seem to stand for the brilliance of an opus. To find similarities in 
architecture is to understand how a building becomes one of the kind.

Keywords: architecture versus music, melody, moif, composition, psychological infuence, perception

Trwanie i przemijanie
W obowiązujących obecnie standardach oceny zu-

życia budynku, za okres trwałości obiektu architekto-
nicznego przyjmuje się 100 lat i mniej [1]. 

Uczymy się jednak nierzadko o genialnych budow-
lach, których już fizycznie nie ma z takich czy innych 

względów. Ich wpływ na myśl architektoniczną jest jed-
nak bardzo silny. Przetrwał aspekt abstrakcyjny – pa-
mięć o doskonałych proporcjach, artykulacji, eleganc-
kiej kolorystyce, zrównoważonym rytmie lub wyrazi-
stym motywie. Wydaje się, że istnieje przestrzeń kreacji, 
w której wybitna architektura może pozostać na zawsze.
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1. Sainte Marie de La Tourette, Lyon, 1956–1960, (Le Corbusier) (http://dmase-proyectos2.blogspot.com/2007/12/proyectos-de-intersmonas-
terio-de_02.html) 2. Pawilon Philipsa na wystawie Expo’58, 1958, (Iannis Xenakis) (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Expo58_building_Philips.
jpg), autor: Wonter Hagens / Philips Pavilion for exhibition Expo’58, 1958, (Iannis Xenakis) (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Expo58_building_
Philips.jpg), author: Wonter Hagens 3. Casa da Musica, Porto, 2005, (Rem Koolhaas) (http://codaque.blogspot.com/2010/06/1006-walking-
by-casa-da-musica-porto.html) 4. Muzeum Żydowskie w Berlinie, 2001, (Daniel Libeskind) (http://www.panoramio.com/photo/24612427)  
/ Jewish Museum in Berlin, 2001 (Daniel Libeskind), (http://www.panoramio.com/photo/24612427)
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Muzyka ma naturę bardziej abstrakcyjną. Nie 
zużywa się, nie zajmuje przestrzeni, nie trze-
ba jej wybudować, więc nie kosztuje. Nie trzeba 
unicestwiać jednych utworów, by zrobić miejsce  
nowym. Raz wytworzona kompozycja w jakimś sen-
sie trwa wiecznie, choć nie każda zostaje w pamię-
ci odbiorcy.

Powstają zatem pytania:
– Co sprawia, że pewne architektoniczne kompo-

zycje są niezapomniane?
– Czy istnieją motywy w architekturze, które po-

wodują, że budynek jest dla nas tak czytelny jak do-
skonale wyważona melodia?

– Czy możemy „nucić” architekturę, tak jak nu-
cimy motywy V Symfonii Beethovena lub Lacrimosę 
z Requiem Mozarta?

Natura pamięci
Rzadko pamiętamy każdą skrupulatnie zakompo-

nowaną zawiłość formy dzieła. Pozostaje w nas me-
lodia – leitmotiv [2]. Czasem jest to refren, czasem 
charakterystyczny motyw instrumentalny.

To, czy utwór zostanie zapamiętany, nie jest za-
gadnieniem wyłącznie estetycznym. Pamiętamy me-
lodie nie tylko takie, które są według nas piękne. Co 
więcej, potrafią utkwić nam w umysłach zarówno mo-
tywy, które nam się podobają jak i takie, które nas 
wytrącają z równowagi.

Podobnie jest z architekturą. Osobiście potrafię 
zachwycić się nad całkiem wstrząsającymi budynka-
mi, np. klasztorem dominikanów w La Tourette autor-
stwa Le Corbusiera, mimo że jego surowość przypra-
wia mnie o dreszcze.

Stąd moje przypuszczenie, że znaczenie kompo-
zycji wyrasta ponad jej bieżący kontekst. 

Zadaję sobie zatem jeszcze jedno pytanie:
– Kiedy znudzą nam się użyte materiały, zmienią 

się standardy użytkowe przestrzeni, czy ostanie się 
coś godnego naszej uwagi?

Motyw i melodia
Melodię (gr. meloidia = śpiew) tworzy następstwo 

dźwięków różnej wysokości, zorganizowanych ryt-
micznie, przedstawiających logiczną całość [3]. Me-
lodia składa się z motywów lub jest konsekwencją 
tzw. pracy motywicznej [4].

Motyw jest pojęciem na granicy budulca i formy 
dzieła. Jest na tyle mały, by mógł być ogarnięty bez 
nadmiernej analizy, ale na tyle duży, by nabrać nie-
powtarzalnego i specyficznego znaczenia, różnego 
od sumy wartości poszczególnych elementów struk-
turalnych.

W czasach Jana Sebastiana Bacha melodia wio-
dła prym wobec harmonii. Ta zdarzała się niejako 
przy okazji współbrzmienia wielu melodii.

Dziś już prawie nie umiemy słuchać i rozumieć ta-
kich polifonicznych kompozycji. Współczesna melo-
dia nie jest już zawiłą konstrukcją tylko znakiem dzie-
ła – jego streszczeniem i syntezą.

Muzyka współczesna co prawda podjęła jeszcze 
dalej idący dialog z pojęciem melodii, aż do koncep-
cji, które całkowicie ją unicestwiały, albo pozostawia-
ły ją przypadkowi.

Nie zmieniła się jednak siła oddziaływania moty-
wu jako adresu pamięci.

Podobieństwa muzyki i architektury
Podobieństwo sztuk: architektury i muzyki jest in-

tuicyjnie odczuwane od wieków: obie one podlegają 
tym samym zasadom proporcji (harmonii), obie kom-
ponują się w układy rytmiczne. W teorii muzyki poja-
wiają się także oczywiste dla architektury pojęcia jak 
kolorystyka czy artykulacja. 

Pitagoras widział w muzyce odzwierciedlenie po-
rządku kosmosu. Ustalił proporcje częstotliwości 
drgań poszczególnych dźwięków i dał tym samym 
podstawy teorii muzyki. Te same spostrzeżenia od-
nośnie proporcji w architekturze poczynili już staro-
żytni Grecy. 
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Analogie pomiędzy wspomnianymi sztukami ana-
lizuje też Aleksandra Satkiewicz-Parczewska w swo-
im traktacie o rytmie w architekturze. Analizuje nie 
tylko naturę rytmu, ale, co może nawet bardziej cie-
kawe, zastanawia się nad psychologiczną percepcją 
rytmu. Zwraca uwagę na skalę doznań jakie poszcze-
gólne układy mogą wywołać w słuchaczu: od znu- 
żenia przy rytmach bardzo monotonnych, przez  
pobudzenie przy układach nieregularnych, aż po „po-
czucie chaosu i przypadkowości” [5]. 

Od natężenia tych doznań zależy zapewne odbiór 
dzieła i możliwość jego zapamiętania.

Układy rytmiczne są jednakże same w sobie dość 
powtarzalne, zarówno w muzyce, jak i w architektu-
rze. Dopiero w połączeniu z materiałem (budulcem 
lub dźwiękami) tworzą nieprzebrany zbiór możliwo-
ści, z którego artysta wybiera lub wytwarza taki mo-
tyw, jaki dyktuje mu jego wrażliwość.

Stąd moje zainteresowanie analogiami wynikają-
cymi z natury melodii.

Znaczenie analizy porównawczej sztuk
Kiedy projektujemy budynek, łatwo wpaść w pułap-

kę rzemieślniczego rozwiązywania wtórnych proble-
mów. Ze względu na praktyczny wymiar architektury,  
nie możemy pominąć funkcjonalności w swoich roz-
ważaniach przestrzennych. Tym bardziej jednak nie 
wolno nam zapomnieć o kompozycji. Wymiar użyt-
kowy jest warunkiem koniecznym dla istnienia do-
brej architektury, ale na pewno nie jest wystarczają-
cym dla stworzenia wiekopomnego dzieła.

Muzyka wyprzedza architekturę ze względu na 
wspomniany już niematerialny wymiar. Nie musi bory-
kać się z zagadnieniami celowości i funkcjonalności [6].

Niezależność i abstrakcyjność muzyki może być 
pomocna dla zrozumienia architektury. Wykształci-
ła ona aparat analityczny, który wyodrębnia elemen-
ty kompozycyjne czystej idei. Jeśli w takich aspek-
tach rozpatrzymy budynek, oderwiemy go od bieżą-

cego, użytkowego kontekstu, który najprawdopodob-
niej jest przemijalny.

Idea  sama  w  sobie  czyli  początek  rodziny  kom-
pozycji

Iannina Xenakisa, powojennego kompozytora mu-
zyki awangardowej, interesowała forma kompozycji, 
która nie jest przedmiotem samym w sobie, ale ideą 
samą w sobie, a tym samym początkiem rodziny kom-
popzycji [7]. Młody artysta oprócz solidnego wykształ-
cenia muzycznego zdobył również zawód architekta 
i terminował u Le Corbusiera. 

Jednym z budynków, które zaprojektował w jego 
pracowni, a które nie przetrwały fizycznie do dnia 
dzisiejszego jest Pawilon Philipsa zaprojektowany na 
Expo’58 w Brukseli. 

W przedsięwzięciu tym Xenakis miał okazję urze-
czywistnić swoje teoretyczne intuicje względem natu-
ry tworzenia i skoordynować powstanie dzieła zarów-
no przestrzennego jak i muzycznego. Skomplikowana 
matematyczna struktura ze sprężonego betonu stała 
się architektoniczną „butelką” (wg określenia Le Cor-
busiera) dla muzycznego poematu Edgara Varese, 
czołowego kompozytora pierwszej połowy XX wieku.

Dziś możemy podziwiać ten wybitny przykład syn-
tezy całej rodziny kompozycji w wirtualnej rzeczywi-
stości. W latach 2004–2005 został stworzony interak-
tywny model, który pozwala przeżyć ośmiominutowy 
Poeme Electronique zarówno przestrzennie, wizual-
nie, jak i dźwiękowo.

Architektura zdekonstruowana, muzyka przypad-
ku i logika modalna

Architektura współczesna podejmuje walkę z rygo-
rem klasycznych proporcji, harmonii, ale także spraw-
dza granice ludzkiej wytrzymałości na użycie układów 
wykraczających poza logikę klasyczną. 

Rem Koolhaas tworzy Casa da Musica w Porto. 
Budynek, który zamiast komponować ze sobą bloki 
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przestrzenne przez ich dodawanie, wycina je z więk-
szej masy. Elementy konstrukcji poetycko przepły-
wają między w ten sposób utworzonymi nieregu-
larnymi skorupami. Budynek jest wyreżyserowany 
jak dobry film, któremu nie brak dramaturgii i zwro-
tów akcji [8].

Frank Gehry droczy się z zasadą ważenia kompo-
zycji, pozostawiając znaczną jej część zwykłemu przy-
padkowi. „Obkleja” funkcjonalne bloki płaszczami wy-
giętego tytanu, szkła i plastiku, pozwalając sobie na 
skrajną swobodę, dzięki której powstało spektakular-
ne Muzeum Guggenheima w Bilbao. Centrum Chorób 
Mózgu w Las Vegas korzysta z podobnego motywu...

Daniel Libeskind projektując Muzeum Żydowskie 
w Berlinie, konstruuje wyjątkową logikę budynku. 
Przyznaje się do muzycznych inspiracji. Budynek  
powstał jako dopełnienie niedokończonej przedwo-
jennej opery Schoenberga Moses Und Aron. W kon-
sekwencji powstaje melodia architektoniczna tak 
charakterystyczna, że jej autorowi zdarza się para-
frazować ją w innych swoich realizacjach. 

Podobnie współczesna muzyka bada granice swo-
jej natury. Dodekafonia, muzyka aleatoryczna, stocha-
styczna, punktualizm – to są strukturalizmy XX wie-
ku, które zmieniły percepcję odbiorcy [9].

Czynnik melodyczny odszedł na dalszy plan. 
Tam, gdzie słuchacz chce spodziewać się moty-
wu, na który mógłby zwrócić uwagę i przeżyć zna-
ne mu emocje, tam otrzymuje albo unicestwienie 
albo rozmycie.

To właśnie sprawia, że tak trudno europejskiemu 
odbiorcy słuchać Xenakisa, Bouleza, Varese’a czy 
Cage’a. Może się wręcz wydawać, że w repertuarze 
tych artystów motyw uległ definitywnemu rozkładowi. 
Nawet minimalistyczna muzyka Steve’a Reicha, która 
odcina się od tych intelektualnych eksperymentów, 
także na nowo definiuje melodykę utworu.

Podsumowanie
Słuchając muzyki, obcujemy z pierwotnym przy-

czynkiem idei. Rozumiejąc jej prawidła, możemy na-
uczyć się komponować przestrzeń nie tylko zharmo-
nizowaną, ale także godną zapamiętania!

Kiedy bowiem wszystko, co wynika z kontekstu, 
zmieni swoje oblicze, pozostanie ponadczasowy mo-
tyw przewodni...

Bo, czyż nie jest prawdą, że mówiąc: „znam V 
Symfonię”, mam na myśli: „rozpoznaję przede wszyst-
kim jej charakterystyczny motyw” zbudowany z pierw-
szych 8 nut? 

PRZYPISY

[1] por. J. Dębowski, Problematyka określania stopnia zuży-
cia technicznego budynków wielkopłytowych, Czasopismo 
techniczne, z.4-A//2007, Wydawnictwo PK, Kraków 2007.
[2] Pojęcie leitmotiv zostało wprowadzone do teorii muzyki 
przez Ryszarda Wagnera. 
[3] por. F. Wesołowski, Zasady muzyki, s. 167.
[4] por. J. Ekiert, Encyklopedia bliżej muzyki, s. 315.
[5] por. A. Satkiewicz-Parczewska, Rytm w architekturze 
jako główny element kompozycji na tle analogii z muzy-
ką, s. 19.

[6] Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=QcdvM-
m6c-fU&feature=related). 
[7] Xenakis, J., Formalized music, thought and mathematics 
in composition: „a form of composition which is not the ob-
ject in itself, but an idea in itself, that is to say, the begin-
nings of a family of compositions.” (tłumaczenie własne).
[8] O swojej przeszłości reżyserskiej i o motywach i meto-
dzie twórczej wykorzystanej do stworzenia Casa da Musi-
ca w Porto opowiada sam autor w filmie dokumentalnym 
Rem Koolhaas. A kind of architect.
[9] Więcej o współczesnych trendach muzycznych w Ma-
łym informatorze muzyki Boguslawa Schaffera.
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PRZESTRZEŃ SPORTU W MIEŚCIE WOBEC TRWANIA  
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THE  SPACE  OF  SPORT  IN  THE  CITY  FACING  THE  DURABILITY   
AND  FLEETINGNESS  OF  THE  ARCHITECTURE  OF  STADIUMS

* Rzegocińska-Tyżuk Barbara, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Urbani-
stycznego.

W strukturze prawie każdego miasta znajdują się zespoły lub obiekty sportowe różnego rodzaju i przezna-
czenia. Jednak przestrzeń sportu w mieście w sposób najbardziej prestiżowy definiuje, obok rozmaitych  
innych typów założeń sportowych, przede wszystkim architektura stadionów miejskich. Trwanie i przemija-
nie „architektury stadionów” wydaje się, że jest uzależnione od stopnia „zużycia” także samej formy archi-
tektonicznej, co decyduje o jej modernizacji lub całkowitej wymianie.

Słowa kluczowe: miasto, stadion, architektura, zmiany

In the structure of most cities, there are some sports complexes or objects of various types and intended 
uses. However, the space of sport in a city, in the most prestigious manner, is defined – besides other diverse 
types of sports layouts – mostly by the architecture of municipal stadiums. The durability and fleetingness of 
“the architecture of stadiums” seems to depend on the degree of the “wear” of the very architectural form 
as well which determines its modernization or complete exchange.

Keywords: city, stadium, architecture, changes

Przestrzeń sportu w mieście tworzą założenia 
i obiekty sportowe, kubaturowe i otwarte, różnego 
typu i przeznaczenia, zarówno dla sportu szkolne-
go, amatorskiego, jak i profesjonalnego. Mogą być 
one związane z określoną dyscypliną sportową, lub 
zespołem dyscyplin, wraz z zapleczem usługowym 
i niekiedy bardzo szeroko rozbudowanym dodatko-
wym programem funkcjonalnym. Jednak najbardziej 

prestiżowym architektonicznym obiektem sportowym 
dla miasta jest stadion miejski. To on stanowi wizy-
tówkę przestrzeni sportowej miasta, pełniąc rolę nie 
tylko w zakresie swej użyteczności, ale i kompozycji 
przestrzeni w mieście, na ogół jako mocnej formy ar-
chitektonicznej w jego krajobrazie. Trwanie i przemi-
janie „architektury stadionów” z powodu zużywania 
się ich funkcji podstawowych w określonym czasie, 
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jest oczywiste. Ale współcześnie wydaje się, że jest 
ono uzależnione także od stopnia „zużycia samej for-
my architektonicznej” przeznaczonej dla tej funkcji 
sportowej, co decyduje o możliwościach jej moderni-
zacji, lub coraz częściej, jej całkowitej wymianie. Za-
tem przebudowa stadionów miejskich i budowa no-
wych, w wielu miastach na świecie, a także i w Pol-
sce, stała się przykładem poszukiwań formalnych 
odpowiadających współczesnym potrzebom i sty-
listyce, nie nawiązującej do przeszłości i to w spo-
sób jak najbardziej wyraźny i wręcz symboliczny.

Współczesne zerwanie z klasyczną regularną for-
mą stadionu otwartego, na rzecz nowej i częścio-
wo lub całkowicie przekrytej formy o ekspresyjnym 
kształcie – jest reprezentowane przez szereg współ-
czesnych rozwiązań projektowych i przykładów reali-
zacyjnych z końca XX i początku XXI wieku i może 
być dowodem na „znużenie projektantów i odbior-
ców, zbyt długo trwającym dotychczasowym języ-
kiem formy”. Aby jednak pełniej zdefiniować ten ro-
dzaj architektury przemijającej co do formy, należy 
podkreślić jej związek z samą ideą sportu, który nie-
wątpliwie jest fenomenem obecnej cywilizacji, i to na 
niespotykaną dotąd skalę. Pomimo zmian i poszuki-
wań formalnych nadal przestrzeń architektoniczna 
dla sportu jest nośnikiem podstawowych idei olimpij-
skich, ponieważ służąc sportowi w ogóle i reprezen-
tując jego generalne zasady, pełni rolę widzialnego 
sygnału całego systemu wartości, z którego wyrósł 
sport nowożytny. Widok każdego założenia sporto-
wego, w dowolnym miejscu na świecie nasuwa sko-
jarzenia z tą genezą i istotą sportu [1].

Przestrzeń architektoniczna dla sportu związana 
jest zatem z tradycją sięgającą po abstrakty wartości 
związanych z ideą Olimpii i jej późniejszego Couber-
tinowskiego odrodzenia, a współczesna architektura 
stadionów sportowych, wydaje się, że jest nadal no-
śnikiem tych samych uniwersalnych wartości ze sta-
rożytności co do swej istoty. Ale, o ile zatem ideały 

i wartości sportu odnoszą się do antyku i to on był 
kanonicznym układem odniesienia dla pierwszych 
form stadionu nowożytnego, albowiem olimpizm 
nowożytny przeskoczył wszystkie pośrednie epoki 
w dziejach twórczości (od starożytności przechodząc 
wprost ku modernizmowi), to współcześnie przynaj-
mniej formalnie zerwano z tym odniesieniem. Jest 
to szczególnie widoczne w rozwiązaniach obiektów 
stadionowych dla największych światowych i konty-
nentalnych imprez sportowych i mistrzostw w mia-
stach, które wygrały w konkurencji o ich zorganizo-
wanie. A rzutuje to także na formy stadionów w po-
zostałych miastach – w których współczesne stadio-
ny kreowane są na ikony i atrakcje turystyczne [2]. 
Ponadto uważa się, że stadion nie powinien istnieć 
sam dla siebie, ale mieć wpływ na rozwój miasta, 
poprawę przestrzeni i jakości życia w mieście, a tak-
że wizerunek miasta w świecie [3]. Współczesny bo-
wiem obiekt sportowy nie jest już obiektem jedno-
funkcyjnym (a nawet wtedy, gdy jest przeznaczony 
dla jednej dyscypliny sportowej, na przykład piłki 
nożnej), a obiektem wielofunkcyjnym, wraz z cała 
obudową komercyjną. Stąd też określa się najczę-
ściej właśnie stadion miejski mianem „okrętu flago-
wego rewitalizacji miasta” i tylko tak modernizowa-
ny lub przebudowywany może funkcjonować także 
po zakończeniu najbardziej prestiżowych przyzna-
nych miastu zawodów sportowych [4]. Przemijanie 
zatem określonej formy architektonicznej stadionu 
jest współcześnie niemal już zaplanowane w fazie 
jego powstawania, nie jest bowiem obecną rolą ar-
chitektury sportowej – użytkowanie jej w niezmienio-
nej formie przez dziesiątki lat (i „trwanie jej jako za-
bytku”), skoro wymagania i technologie w zakresie 
sportu zmieniają się średnio co kilka lat. Ten pro-
blem dotyczy także innych obiektów i wydaje się, 
że pozostaje polem badawczym nie tylko współcze-
snej architektury sportowej, ale i architektury w ogó-
le oraz całej sztuki nowoczesnej. 
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Przykłady ostatnich realizacji stadionów miejskich 
na świecie, nie nawiązują do klasycznych rozwią-
zań także z powodu, że nie są to już jak ww. same 
obiekty sportowe, ale wielofunkcyjne i nie mające 
wzorców w dotychczasowej historii architektury – 
centra zarazem, sportu, rozrywki, biznesu i kultury, 
dla których poszukuje się nowych form estetycz-
nych (sport to niekiedy tylko 30% obiektu, a resz-
ta to funkcje komercyjne [5]). Po przeszło stu pięć-
dziesięciu latach historii budowy stadionów nowo-
żytnych, mówi się o piątej ich generacji i uważa się 
także, że nie ma i raczej nie będzie nawiązań do 
stylistyki z przeszłości. Obecnie źródłem inspiracji 
są raczej formy organiczne, jak mikroskopowe zdję-
cia komórek, brak pionów i poziomów, równowa-
gi i symetrii, symbolika, oraz spektakularne efekty 
świetlne [6]. Na współczesną formę architektonicz-
ną najnowszych stadionów olbrzymi wpływ mają też 
osiągnięcia techniczne, jak nowoczesne (lekkie) kon-
strukcje, technologie i materiały (np. transparentne 
i translucentne, produkowane przez wyspecjalizowa-
ne firmy i dające nie znane dotychczas możliwości 
kształtowania formy przekryć i elewacji) oraz oczy-
wiście kapitał. Największe imprezy sportowe zdolne 
są skoncentrować wokół sportu, zwłaszcza w najbo-
gatszych krajach, ogromne środki finansowe na te 
najnowocześniejsze i eksperymentalne rozwiązania 
[7]. To wszystko raczej sprzyja nie trwaniu, a prze-
mijaniu modnych obecnie form architektury sporto-
wej, czego przykładami są stadiony sportowe, które 
już po raz kolejny w ostatnich latach, zmieniają swój 
wygląd, nawet w tej samej lokalizacji. Takim przykła-
dem jest chociażby Stadion RhinEnergie w bogatej 
Kolonii, w Niemczech, wybudowany w 2005 roku, 
jako już trzeci z kolei w tym samym miejscu [8]. 
W innym z kolei, wyjątkowym niemieckim przykła-
dzie modernizacji stadionu, jakim jest Stadion Olim-
pijski w Berlinie, doszło w 2004 roku, do częścio-
wego, choć wybiórczego, zachowania historycznych 

elementów, takich jak schody, kolumny i „brama 
maratońska”, z uwagi na zabytkowy charakter tych 
elementów. Stadion ten otrzymał najwyższą kate-
gorię nadaną przez UEFA, za rozwiązania wnętrza 
obiektu i oryginalne zadaszenie, oraz uważany jest 
za jeden z najnowocześniejszych i zarazem za jed-
ną z wizytówek nowoczesnego Berlina [9]. Innym 
najbardziej spektakularnym przykładem przebudo-
wy stadionu, przy użyciu olbrzymich środków finan-
sowych w 2007 roku, jest kultowy stadion Wembley 
w Londynie (który jest zarazem fragmentem regene-
racji dawnych terenów wystawowych). Pomimo tra-
dycji sportowych tego obiektu, jego wartości pra-
wie zabytkowych, postanowiono wykreować ten 
fragment krajobrazu miasta jako nowy i zrywają-
cy z dotychczasowym charakterem, poprzez reali- 
zację supernowoczesnego obiektu sportowego i wie-
lofunkcyjnego zarazem. W zamierzeniach tej inwestycji  
Londyn miał być kojarzony współcześnie, właśnie, 
nie tylko z obiektami historycznymi, ale współcze-
snymi, sportowymi [10]. Londyn będzie przecież 
gospodarzem Olimpiady w 2012 roku, którą traktuje  
jako bardzo prestiżową imprezę światową (nie po 
raz pierwszy zresztą), a zarazem jako priorytet dla 
przebudowy nie tylko innych, samych obiektów 
sportowych, ale i poprawę oraz stworzenie nowych  
przestrzeni publicznych miasta. 

O znaczeniu dla miast, jakie ma odgrywać przebu-
dowa stadionów i często kolejna już zmiana ich formy, 
świadczą zamierzenia w wielu z nich, jak chociażby: 
Stade de France w Paryżu, Amsterdam Arena w Am-
sterdamie, Arsenal w Londynie, Skydome w Toronto, 
Kings Waterfront w Liverpoolu i w wielu innych. Także 
w Polsce zdecydowano przecież o wyburzeniu powsta-
łego w 1955 r. otwartego i dobrze wpisanego w krajo-
braz miasta Stadionu X-lecia w Warszawie, nie remon-
tując go, na rzecz wybudowania nowego w formie, 
przekrytego Stadionu Narodowego, dokładnie w tym 
samym miejscu. Nowe w formie stadiony powstały 
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w ostatnich latach m.in. w Poznaniu i Kielcach, w bu-
dowie są stadiony w Gdańsku i Wrocławiu. W Krako-
wie ukończono Stadion klubowy Cracovii, nadal w bu-
dowie jest kontrowersyjny stadion Wisły, w którym  
pozbyto się również elementów historycznych z okre-
su jego budowy. Przemijanie architektury stadionów 
wynika tu nie tylko z oczywistego zużycia fizycznego, 
czy zmiany przepisów co do podniesienia ich standar-
dów technicznych (przekrycia trybun, spełnienia wy-
mogów FIFA i UEFA, zapewnienia wymogów bezpie-

czeństwa itp.), ale jest okazją dla kreowania nowego 
wizerunku obiektu sportowego i zarazem jego otocze-
nia urbanistycznego. Przed dużą zatem szansą rewi-
talizacji przestrzeni publicznych związanych ze spor-
tem i zarazem regeneracją środowiska, stoją zawsze 
jak wyżej przedstawiono, miasta-organizatorzy du-
żych imprez sportowych. Pozostaje pytaniem otwar-
tym – czy i jak skorzystają z niej miasta-organizatorzy 
EURO 2012 w Polsce: Warszawa, Gdańsk, Wrocław 
i Poznań oraz cztery miasta Ukrainy? 

PRZYPISY

[1] „…Olimpiada, olimpijski, olimpijczyk – nikomu nie trzeba 
tłumaczyć znaczenia tych słów, które weszły w użycie naj-
szerszych warstw również i naszego społeczeństwa – po-
dobnie jak w tylu innych krajach Europy i świata – jako okre-
ślenie zjawisk i spraw powszechnie znanych, co więcej wy-
jątkowo popularnych w tej dziedzinie kultury masowej, jaką 
określamy mianem sportu i kultury fizycznej…”, wg. J. Ła-
nowski, Święte igrzyska Olimpijskie, Wydawnictwo Poznań-
skie, Poznań, 2000.
[2] „…współczesne stadiony to obiekty kultowe…, któ-
rych rola jest niekiedy porównywana do dotychczasowej 
roli katedr i oper…” , określenia wg. G. Piątka, krytyka ar-
chitektury i współautora publikacji Stadion X, Miejsce któ-
rego nie było, cyt. za L. Panków, Mecz w wiklinowym ko-
szu, Wprost, nr 17/2009.
[3] Wg. R. Shearda, teza dotycząca takiego obiektu sporto-
wego sprowadza się również do zdania, że: „…współcze-
sny stadion, bardziej niż jakikolwiek inny obiekt w histo-
rii ma zdolność kształtowania miasta…”, określenia cyt. za 
P. Sawicki, Sen o nowej Warszawie, Sport Plus, nr 2/2009.
[4] Poważnym błędem zatem jest budowa stadionu o du-
żej skali, bez analizy jego funkcjonowania w dłuższej per-
spektywie i nie przewidywanie jego kolejnej zmiany (jak na 
przykład redukcji areny lub widowni, co ma miejsce w wie-
lu przypadkach na świecie, już w fazie projektowania sta-
dionu), jak też niezrealizowanie zaplecza i całej infrastruk-
tury towarzyszącej, usługowej, oraz poprawy jego dostęp-
ności komunikacyjnej i jakościotoczenia (powstaje tu zatem

pytanie czy budowane stadiony w Polsce na EURO 2012, 
a zwłaszczaStadion Narodowy w Warszawie, spełnią te pod-
stawowe kryteria i przyniosą konkretne korzyści dla miast?).
[5] Wg Wojciecha Zabłockiego, Prestiż i komercja architek-
tury sportowej, wykład (niepublikowany), Uniwersytet Ja-
giellonki, Kraków, 2009.
[6] Przytoczone za L. Pańków, op.cit., i uzupełnione określe-
nia, potwierdza Wojciech Zabłocki w wywiadzie udzielonym 
i zamieszczonym w Naszej Politechnice (Z szablą i przy raj-
zbrecie, nr 1/2010, s. 35), w którym ten znakomity sporto-
wiec i architekt zarazem, ocenia obecnyi dominujący trend 
w projektowaniu stadionów jako polegający na tym, że: „…
konstrukcję obiektu owija się jakąś zewnętrzną formą elewa-
cji i powstaje z tego np. warszawski koszyk albo wrocław-
ski lampion…”. Taką organiczną formę z efektami świetlnymi 
zapoczątkowała realizacja słynnego stadionu Allianz Arena 
w Monachium, w 2005 roku, zaprojektowana przez pracow-
nię Herzog & de Meuron dla 66 tys. widzów. Konstrukcję tego 
obiektu w elewacjach i dachu pokryto foliowymi poduszka-
mi typu „ponton”, z których każda mogła być kolorowo pod-
świetlana. Uzyskano niewątpliwie zaskakującą kolorystyczną 
iluminację tego oryginalnego w kształcie, obiektu stadionu.
[7] Zagadnienia te zostały poruszone w przygotowanej pu-
blikacji autorki pt. Wybrane problemy kształtowana zespo-
łów sportowych w aspekcie nowych materiałów i technolo-
gii, opracowanej do Czasopisma Technicznego PK.
[8] Na terenie Parku Sportowego pierwszy stadion wybudo-
wano w 1923 roku. Obecny jest nowoczesnym rozwiązaniem 
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technicznym, z czterema wieżami świetlnymi w narożnikach, 
lekką konstrukcją stalową, zadaszeniem przepuszczającym 
promienie słoneczne na murawę i całkowitym przeszkleniem 
zewnętrznych ścian pomieszczeń użytkowych pod trybuna-
mi. Jego z kolei zgeometryzowana forma nie nawiązuje do 
żadnej z poprzednich i jest jakby ich zaprzeczeniem, po-
przez to, że stadion wygląda z każdej strony, jak przeszklo-
ny całkowicie wielofunkcyjny budynek dużej skali (wg. Ar-
chitektura & Sport, nr 2–3/2006, s. 13).
[9] Stadion Olimpijski w Berlinie ma duże tradycje spor-
towe,pierwotnie zbudowany został na igrzyska w 1916 
roku, z kolei rozbudowany był na kolejne w 1936 roku do 
100 tys. widowni. Obecnie posiada dwa poziomy eliptycz-
nych trybun dla 74 tys. widzów, nowoczesny dach wyko-
nany z teflonowej membrany i szkła. Największe wraże-
nie robią tu gigantyczne rozwiązania funkcjonalne i tech-
niczne pod trybunami, jak np. super wyposażone loże 
VIP i ponad 4 tys. miejsc biznesowych, zaplecze trenin-

gowe, zaplecze usługowe różnego typu (w tym kaplica, 
areszt i inne), oraz olbrzymia gastronomia z 5-ciokondy-
gnacyjnym atrium dla 1700 osób; Dane wg. Sport Plus, 
nr 8/2009, s. 46–49.
[10] Stadion Narodowy Anglii zbudowany w 1923 roku, po-
siadał charakterystyczny wygląd, zwłaszcza fragmentu wej-
ścia głównego z monumentalnymi, dwoma 38-metrowymi 
pełnymi obiektami-wieżami o klasycznym kształcie, które 
zdecydowano się wyburzyć. Nowy stadion Wembley uzy-
skał całkowicie zmienioną formę, w której dominantą stał 
się czytelny, podświetlany i widoczny z daleka ażurowy łuk 
konstrukcyjny z konstrukcją ruchomego dachu podwiesza-
nego. To imponujące rozwiązanie, nowatorskie technolo-
gicznie, jednego z największych stadionów na świecie dla 
90 tys. widzów, widoczne jest z daleka w panoramie mia-
sta i oceniane jest jako nowa ikona Londynu, wg. L. Grzy-
bowska-Kwiecińska, Nowy Stadion Wembley, Architektura 
& Sport, nr 5–6/2007. 
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W Krakowie wzrasta świadomość potrzeby ochrony wybitnych dzieł modernizmu z pierwszej połowy lat 60. 
XX wieku jako kolejnej składowej bogatego dziedzictwa historycznego. Jednocześnie tendencji tej nie towa-
rzyszy spontaniczne upodobanie do architektury tamtej doby. Wydaje się, że sytuacja ta nie jest wynikiem 
uchybień twórców ani niskiej świadomości estetycznej odbiorców, lecz raczej nieusuwalnej obcości moder-
nistycznego paradygmatu w kreacji architektonicznej.

Słowa kluczowe: Kraków, modernizm, dziedzictwo kulturowe

In Cracow, the awareness of the need to protect the outstanding modernist works dating back to the first 
half of the 60’s of the XX century – as yet another component element of the rich historical heritage, is con-
stantly on the increase. At the same time, this trend does not seem to be accompanied by a spontaneous 
liking for the architecture of that time. It seems that this situation is not so much the outcome of the negli-
gence on behalf of the creators, nor of the low level of esthetic awareness of the recipients, but rather of the 
irremovable strangeness of the modernist paradigm in the architectural creation.

Keywords: Cracow, modernism, cultural heritage 

Zachód musiał przewrócić swą tradycję,  
by stać się modernistycznym.

Charles Jencks [1]

Wprowadzenie
Trzy wyróżniające się krakowskie realizacje 

z pierwszej połowy lat 60. ubiegłego wieku: Dom Stu 
Balkonów, biurowiec Biprostalu i hotel Cracovia, sta-
ły się w roku bieżącym przedmiotem gorących dys-
kusji. Obiekty, które z pozoru niemal wszystko różni, 
połączył ze sobą wspólny los. Po półwiecznym nie 

zakłóconym trwaniu pojawiła się bowiem realna groź-
ba przemijania – pod postacią agresywnej moderni-
zacji, a nawet rozbiórki. Temperatura bieżących spo-
rów przypomina kontrowersje jakie towarzyszyły tym 
projektom w okresie powstawania. Modernizm, który 
odcinał się od historii, na naszych oczach sam stał 
się historią – konkluduje Jacek Purchla [2].

Dom Stu Balkonów
Budynek zrealizowany przy ul. Retoryka 4 w latach 

1959–1961 przez Bohdana Lisowskiego, modernistę 
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i zwolennika idei integracji sztuk, dowodzi, że jakość 
kreowanej architektury może okazać się niezależna 
od opresyjnego politycznego ustroju. W skrajnie nie 
sprzyjających okolicznościach powstał obiekt będą-
cy swoistym gesamtkunstwerk. Choć ulicę Retoryka 
porównać można do witryny jubilera, na której walczą 
o lepsze niepowtarzalne kamienice Teodora Talowskie-
go, zabudowa w stylu historyzmu oraz funkcjonalizmu, 
projekt Domu Stu Balkonów cechowała odwaga, któ-
rą utożsamiano czasem z brakiem poszanowania kon-
tekstu miejsca. Ówczesne władze, dla których wyższe 
aspiracje oznaczały jedynie marnotrawstwo materia-
łów i robocizny, również nie szczędziły krytyki. Racji 
architekta broniono wskazując na konieczność fundo-
wania na palach i wysoki standard wykończenia. Wy-
liczono nawet, że przeinwestowanie balkonami (sic!) 
zwiększa koszt 1 m2 zaledwie o 1,8% [3].

W epoce permanentnego niedoboru, spółdziel-
cy przyjęli nowe mieszkania z niekłamaną rado-
ścią. Osobną kwestią pozostało natomiast ogarnię-
cie, a tym bardziej akceptacja czy internalizacja idei 
Bohdana Lisowskiego. Twórca, który wiedział w prze-
ciwieństwie do Le Corbusiera, że ludzie są różni, że 
nie wszyscy mają te same potrzeby i przeżywają te 
same emocje [4], mógł czuć się rozczarowany bra-
kiem entuzjazmu dla swej ulepszonej wersji „maszy-
ny do mieszkania”. 

Spodziewanych zachwytów nie budziły bowiem 
duże możliwości elastycznego podziału wnętrz, wbu-
dowane meble i „laboratoryjne” kuchnie. Podobnie 
rzecz miała się z „prawdziwie funkcjonalnymi” balko-
nami, o podwojonej względem ówczesnego norma-
tywu głębokości. Późniejsze uznanie takiego rozwią-
zania za jeden z uniwersalnych wzorców przez Chri-
stophera Alexandra [5], nie wpłynęło na krakowski 
vox populi, który nadał budynkowi miano segregato-
ra z powysuwanymi szufladami. Brak zrozumienia to-
warzyszył również ekspresyjnej, podkreślającej tek-
tonikę bryły kolorystyce, choć jej autora uznać nale-

ży za niekwestionowany autorytet w dziedzinie teo-
rii barwy [6].

Losy Domu Stu Balkonów w roku 2011 najlepiej ilu-
struje maksyma Eklezjasty: nihil novi sub sole. Powrót 
zainteresowania wywołała prozaiczna kwestia koniecz-
nej termomodernizacji obiektu. Dla spółdzielni miesz-
kaniowej ponownie okazał się najdroższym blokiem 
w Krakowie. Nowa propozycja kolorystyki, która uzy-
skała nawet akceptację konserwatora zabytków, zakła-
dała zharmonizowanie budynku z sąsiadującymi ka-
mienicami. Dopiero interwencja entuzjastów obiektu 
i medialna dyskusja doprowadziły do wycofania zgo-
dy urzędu konserwatorskiego i decyzji o zachowaniu 
pierwotnej kolorystyki. Odniesiony tryumf jest jednak 
ponownie zasługą i udziałem raczej wąskiego grona 
estetów i erudytów. Entuzjazmu nadal nie podziela-
ją spółdzielcy i przechodnie, dla których funkcjonal-
no-estetyczne założenia Domu Stu Balkonów pozo-
stały zasadniczo obce. Zarządzając budynkiem uzna-
nym za dobro kultury współczesnej, nie czuję się do-
wartościowany. Za jego remont, przywracający kolo-
rową szachownicę na elewacji, zapłacą wszyscy nasi 
spółdzielcy deklarował prezes spółdzielni. W medialnej 
dyskusji powraca również określenie „blok” – odzie-
rające Dom Stu Balkonów z aury wyjątkowości [7].

Biurowiec Biprostalu
Punkt centralny Krowodrzy wyznaczać miał wznie-

siony w latach 1962–1964 na rogu Al. Kijowskiej i ul. 
Królewskiej (18. Stycznia) wieżowiec autorstwa Mie-
czysława Wrześniaka i Pawła Czapczyńskiego. Obiekt 
przynależał do „nowej fali” budynków biurowych i ad-
ministracyjnych, zrywającej z socrealistycznym mo-
numentalizmem, które według Przemysława Szafe-
ra – odznaczają się dużym umiarem, ekonomią środ-
ków i (…) znacznie staranniejszym powiązaniem ar-
chitektury z otoczeniem [8]. Jednak najwyższy wów-
czas budynek w powojennym Krakowie, z trudnością 
przychodziło uznać za wyraz umiarkowania. Szerokie 
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zastosowanie aluminium, materiału utożsamianego 
z nowoczesnością, nie miało wiele wspólnego z eko-
nomią środków. Ściany osłonowe Biprostalu, zrealizo-
wane przy użyciu jednoczęściowych profili aluminio-
wych, okazały się niedostosowane do realiów strefy 
klimatycznej, obniżając komfort użytkowania wnętrz 
i zwiększając energochłonność obiektu – na co zwra-
cano uwagę od momentu rozpoczęcia eksploatacji 
[9]. Również ogromna mozaika, projektu Celiny Sty-
rylskiej-Taranczewskiej, pokrywająca ścianę szczyto-
wą, mimo charakteryzującej ją powściągliwej elegan-
cji, nie wzbudziła jednoznacznie pozytywnych reakcji. 
Dzieło, przynależne do nurtu geometrycznej abstrakcji, 
okazało się hermetyczne dla przeciętnego odbiorcy.

Aktualne losy obiektu wpisują się w charaktery-
styczny opisany już powyżej schemat. W obliczu ko-
niecznej kompleksowej modernizacji budynku – głów-
nie czujności internautów i dziennikarzy zawdzięcza on 
aktywizację poczynań służb konserwatorskich. Mozai-
ka, znajdująca się jakoby w bardzo złym stanie tech-
nicznym i skazana przez inwestora na likwidację, oka-
zała się znakomicie zachowana i została ocalona [10]. 
Po raz kolejny też grono obrońców tworzyły osoby 
o ponadprzeciętnej świadomości estetycznej. Po pół-
wieczu istnienia, oryginalna dekoracja Biprostalu nie 
stała się przedmiotem powszechnej admiracji, lecz zy-
skała jedynie zasłużony status cennego świadectwa 
pewnej epoki w sztukach plastycznych i architekturze.

Hotel Cracovia
Pobyt w Paryżu w roku 1957 uświadomił Witol-

dowi Cęckiewiczowi dojmującą „szarość” polskich 
miast. Gdy w 1959 roku zlecono mu projekt hotelu 
Orbis i kina, postanowił kawałek innego świata zre-
alizować w Krakowie [11]. W latach 1961–1965 po-
wstał największy i najnowocześniejszy hotel w Pol-
sce. Z perspektywy czasu Jacek Purchla widzi w nim 
jeden z kilku najwybitniejszych przykładów socmoder-
nizmu w skali kraju [12]. Określenie to, użyte w tym 

przypadku, jak można domniemywać wyłącznie dla 
zobrazowania czasu i okoliczności powstania, po-
siada też pejoratywne konotacje. W takim ujęciu na-
leży zaznaczyć, że hotel Cracovia to nie przedstawi-
ciel ułomnego „socmodernizmu”, lecz modernizmu 
tout court, w jego najlepszym europejskim wydaniu. 
Łamałem głupie zakazy i bezsensowne ograniczenia 
(…). I udało się – twierdzi zasadnie Witold Cęckie-
wicz [13]. Sukces był tym większy, że gmach powstał 
na fundamentach nieukończonej siedziby reżymowej 
Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, której  
wielopiętrowa bryła zagrozić miała „programowo” pa-
noramie Starego Krakowa. Oby tak zostało do końca 
świata, a w każdym razie póki my żyjemy miał sko-
mentować bryły Muzeum Narodowego i Cracovii wi-
dziane z Kopca Kościuszki sam Karol Estreicher [14]. 
Nowa Cracovia, świadcząca usługi na światowym po-
ziomie, stała się wyspą niedostępnego, mitycznego 
„Zachodu” – dla niektórych wręcz adresem „kulto-
wym”. Chłodna elegancja bryły i charakterystyczna 
ściana osłonowa z aluminiowymi blendami, przywo-
dzącymi na myśl kostki domina, uchodziła uwadze, 
wymykając się ocenie abstrahującej od magii miej-
sca. Dopiero upływ czasu ukazał krakowianom archi-
tekturę obiektu, ujawniając jej „szarość”, nie wynika-
jącą bynajmniej wyłącznie z degradacji budowlanej 
substancji. Modernistyczna wizja twórcy okazywała 
się niezrozumiała i odpychająca.

Sprzedaż hotelu spółce Echo Investment w marcu 
bieżącego roku, zakładająca zastąpienie go zespo-
łem budynków mieszanych (!), wywołała wrzenie na 
forach internetowych i natychmiastową reakcję środo-
wiska architektów i konserwatorów. Krakowski oddział 
SARP wystąpił z wnioskiem o wpisanie Cracovi i kina 
Kijów do rejestru zabytków, błyskawicznie uwzględ-
nionym przez konserwatora wojewódzkiego. Inwestor 
pozostawał początkowo obojętny na protesty, słusz-
nie podkreślając fakt nabycia obiektu jeszcze nie fi-
gurującego w ewidencji zabytków i zlokalizowanego 
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na obszarze nie objętym planem miejscowym. Gdy-
by władze miasta lub inne organizacje czy „środowi-
ska” chciały odkupić budynek i przekształcić go na 
„obiekt zabytkowy”, oczywiście podejmiemy takie roz-
mowy – deklarował rzecznik Echo Investment [15]. 
W obliczu nieugiętości obrońców, los hotelu nie zo-
stał jeszcze przesądzony. Aktualnie, w wyniku kom-
promisu, warianty przyszłości obiektu opracowu-
je Biuro Architektoniczne DDJM i projektant Cracovi 
profesor Witold Cęckiewicz – poszukując rozwiąza-
nia adekwatnego do rangi lokalizacji i otoczenia [16].

Podsumowanie
Architekci nie mogą dłużej pozwalać na zastra-

szanie przez purytańsko-moralny język ortodoksyjnej 
współczesnej architektury – pisał Robert Venturi nie-
mal w tym samym czasie, gdy w Krakowie realizo-
wano omawiane obiekty [17]. Ale polskie społeczeń-
stwo i środowiska twórcze borykały się wówczas ra-
czej z innymi przejawami doktrynerstwa i znacznie po-
ważniejszymi opresjami. Jednocześnie, odbiór każde-
go dzieła charakteryzuje zmienność, wynikająca z za-
chodzących procesów habituacji, kształcenia i zmian 
upodobań, a upływ czasu przyczynia się z reguły do 
bardziej pozytywnej oceny [18]. Jednak z perspektywy 
półwiecza widać wyraźnie, że na pewnych płaszczy-
znach bliższe relacje pomiędzy przeciętnymi odbior-
cami a modernistyczną architekturą nigdy nie zostały  
nawiązane. Choć opinia laików jest zawsze w jakimś 
stopniu opóźnionym odbiciem interpretacji profesjo-
nalnej [19], to „zaszczepianie upodobań” przez zwo-
lenników ruchu nowoczesnego nie zakończyło się 
sukcesem.

Omawiane obiekty już w roku 2009 znalazły się 
na Liście Dóbr Kultury Współczesnej Województwa 
Małopolskiego, wytypowane nie tylko przez specja-
listów, lecz również przez opinię publiczną. Wybra-
ni odbiorcy i użytkownicy przyczynili się także do 
ich ocalenia. Równolegle, rodzącej się świadomości 
potrzeby ochrony znaczących kreacji doby moder-
nizmu, jako kolejnej składowej historycznego dzie-
dzictwa, najwyraźniej nie towarzyszy upodobanie do 
tej architektury. Sto lat wciąż udoskonalanych i sze-
rzonych teorii oraz pół wieku obcowania z opisany-
mi realizacjami, nie uczyniło ich częścią „codzienno-
ści” – z którą szerokie rzesze odbiorców bezreflek-
syjnie się utożsamiają i sympatyzują.

Wnioski
Cracovia jest budynkiem modernistycznym, które-

go zwykli zjadacze chleba jeszcze nie rozumieją i nie 
doceniają. Może za 100 lat (!). Wystarczyłoby go po-
rządnie odrestaurować i byłby piękny sugerował jeden 
z internautów [20]. Również Jacek Purchla podkre-
śla różnicę pomiędzy zobiektywizowanymi kryteriami 
oceny wartości historycznych, artystycznych i nauko-
wych zabytku, a percepcją społeczną. W jego opi-
nii, w przypadku wybitnych dzieł polskiego moderni-
zmu, szersza świadomość ich wartości kulturowych 
nie istnieje – głównie skutkiem niedomogów i zanie-
chań w procesie kształcenia społeczeństwa. [21].

Można jednak przyjąć racje Venturiego i intuicje 
„zwykłych zjadaczy chleba”, uznając, że „purytań-
sko- moralny” język tej architektury pozostanie obcy 
dla przeważającej większości odbiorców – nawet po 
upływie kolejnego stulecia.
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Wprowadzenie
Zagadnienie komercjalizacji przestrzeni publicz-

nej poruszane jest bardzo często podczas dyskusji, 
konferencji i dialogów społecznych. Za chaos prze-
strzenny i brak atrakcyjności centrów miejskiej ob-
winiane są reklamy, które zasłaniają ich „prawdzi-
wy” obraz. Firmom marketingowym zarzuca się uni-
fikację miejsc publicznych poprzez zawalenie wolnej 
przestrzeni bilbordami oraz banerami. Krytykowane 
są również przepisy prawne za brak odpowiednich 
zapisów dotyczących ochrony przestrzeni publicznej. 

Czy jednak wszystko jest wynikiem złego prawa? 
Czy też wygląd polskich miast, zawalonych reklama-
mi, można wytłumaczyć jedynie pazernością przed-
siębiorców? A może wynika to również z kierunku 
w jakim społeczeństwo się rozwija?

Spróbować można spojrzeć na to z innej perspek-
tywy... w aspekcie przekazu informacji. 

Dostęp do szerokopojętych informacji zmianiał 
się z biegem czasu na korzyść zwykłego obywatela. 
W średniowieczu przed wynalezieniem druku przez 
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1. Widok na Time Square w Nowym Jorku, USA /  View of the Time Square in New York, USA (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Times_Square,_
New_York_City_%28HDR%29.jpg) 2. Widok na Centrum Tokyo, Japonia / View of the downtown Tokyo, Japan (http://2.bp.blogspot.com/-aU4s-
tQeCXA/TdPxd_Kg68I/AAAAAAAAAZs/pIbx1oXTIbw/ s1600/shibuya_tokyo_japan1.jpg) 3. Widok na budynek siedziby firmy Bayer w Leverkusen 
w Niemczech / View at Bayer headquarters building in Leverkusen, Germany (http://fotos.schmidtlev.nursoma.de/wp-content/gallery/leverkusen/
bayer_hochhaus _16.jpg) 4. Widok z wnętrza Milla Digital Info Point, Saragossa, Hiszpania / View from inside of Milla Digital Info Point, Zaragoza, 
Spain (http://static.urbarama.com/photos/original/6125.jpg) 5. Widok na budynek sklepu Chanel Ginza, Tokyo, Japonia / View at Chanel Store 
in Ginza, Tokyo, Japan (http://www.archlighting.com/industry-news.asp?sectionID=0&articleID=526791) 6. Przykład podłogi interaktywnej  
/ Example of an interactive floor (http://www.e-floors.pl/upload/gallery/33/12.png)
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Jana Gutenberga w roku 1440 [1] dostęp do wiedzy,  
jakim niewątpliwie były książki i księgi ręcznie pisa-
ne, był utrudniony. Kolejnym etapem była gazeta dzię-
ki której szersze masy mogły otrzymywać najśwież-
sze wiadomości z kraju i ze świata. Kinematografia, 
a następnie wynalazek telewizji stanowił wielki po-
stęp w przekazywaniu informacji. Jednak prawdziwa 
rewolucja zaczeła się z pojawieniem i udostępniem 
Internetu. Możliwość dotarcia do wiadomości z całe-
go świata, wideokonferencje w czasie rzeczywistym 
spowodował zmiany podejścia i zachowań społeczeń-
stwa, w szczególności młodego pokolenia. 

Popularność portali społecznościowych obok por-
tali informacyjnych stanowi kolejny argument świadczą-
cy o silnym przywiązaniu ludzi do posiadania wiedzy  
na temat swoich znajomych, wydarzeniach społecz-
nych, czy politycznych. Wszystko to powoduje, że 
informacja, w szczególności dla młodych pokoleń, 
jest powszechna i nieograniczona, a więc łatwa do 
zdobycia. 

Innym dość ważnym zjawiskiem w dobie Inter-
netu i erze technologii cyfrowej są działania różnych 
instytucji i grup społecznych mających na celu upo-
wszechnienie wszystkich publikacji, dzieł naukowych 
i artystycznych, jako tzw. e-booków dla szerokiego 
grona użytkowników internetu. Przykładem tego może 
być portale „Google Books”, „iBookStore” czy „ebo-
ok.com” oferujące szeroki wachlarz tytułów publikacji, 
w tym również naukowych. Jest to działalność szero-
ko krytykowana przez autorów, jak i wydawców; ze 
względu na obawy łamania praw autorskich. Jednak 
ilość nowych portali z e-bookami świadczy o nara-
stającym zapotrzebowaniu na takie publikacje, a co 
za tym idzie, na dostęp do informacji.

Czy zatem wszechogarniający nas spam prze-
strzenny w postaci nadmiaru informacji, reklam 
i bodźców wizualnych, nie jest spowodowany przez 
naszą podświadomą zgodę na taki stan rzeczy? Przy-
zwyczajeni do zwiększania otrzymywanych ilości wia-

domości, wymagamy aby nasza przestrzeń, w której 
żyjemy, również stanowiła nośnik, czy źródło wiedzy?

Przestrzeń  publiczna  a  potrzeby  współczesnego 
społeczeństwa

Przestrzeń publiczna zmienia się cały czas. Jest 
ona modyfikowana przez jej użytkowników, czyli spo-
łeczeństwo. Każde nowe pokolenie wnosi coś nowe-
go, są to nowe zachowania, nowe trendy i (a może 
przede wszystkim) nowe technologie. Dlatego niko-
go już nie dziwią znaki darmowego dostępu do in-
ternetu lub multimedialne punkty informcji turystycz-
nych w zabytkowym centrum miasta. 

Powoli starsze metody komunikacji, wypierane 
są przez nowe, agresywniejsze techniki. Przykładem 
tego mogą być ekrany ledowe, które zastępują po-
woli bilbordy. Pomimo fali krytyki powoli zajmują sta-
łe miejsce w miejskim krajobrazie. Patrząc na centra 
miast o światowej sławie, można wywnioskować, że 
ekrany ciepłokrystaliczne stały się elementem iden-
tyfikacyjnym danych miejsc. Wkońcu jak wyglądały-
by ulice Tokyo (il. 1), Time Square w Nowym Jorku 
(il. 2) czy Piccadily Cicus w Londynie, gdyby nie ich 
jaskrawe reklamy i ekrany informacyjne. Czy moż-
na mówić o tych miejscach jako o przestrzeni sko-
mercjalizowanej w negatywnym tego słowa znacze-
niu, skoro miliony ludzi na świecie pragnie te miej-
sca zobaczyć?

Uważam, że centra miast w sposób naturalny sta-
ją sie przestrzeniami multimedialnymi, gdzie każdy 
element, niezależnie, czy jest to człowiek, budynek, 
mała architektura, są elementami sieci. Nie dziwią już 
nas „hot spoty”, wolnostojące punkty informacji tu-
rystycznej czy interaktwne dzieła sztuki umieszczo-
ne w różnych częściach miasta. 

Zmianie ulegają również elewacje budynków. Przy-
kryte niegdyś reklamami, teraz same lśnią w nocy, 
korzystając z nowoczesnych technologii współgra-
ją z otoczeniem. Przykładem tego może być budy-
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nek siedziby firmy Bayer w Leverkusen w Niemczech 
(il. 3). Podczas przebudowy budynek ten otrzymał 
nowoczesną elewację ledową [2], dzięki której domi-
nuje on nad otoczeniem nie tylko w ciągu dnia, ale 
rórnież w nocy olśniewając multimedialną projekcją. 

Innym projektem wartym wspomnienia jest obiekt 
Milla Digital Info Point, zaprojektowany przez Carlo 
Ratti Associati, który rozwinał pomysł multimedialnych 
ścian wodnych autorstwa Smart Cities Group, pod 
kierownictwem profesora Williama J. Mitchella (il. 4). 
Digital Water Pavilion jest przykładem architektury ery 
cyfrowych technologii, gdzie prawie każdym materia-
łem może oddziaływać na otaczającą przestrzeń, two-
rząc różnego rodzaju grafikę czy napisy [3]. 

Budynek firmy Chanel w Ginza, Tokyo (il. 5) za-
projektowany przez „Petera Marino + Associates Ar-
chitects” jest przykładem wykorzystania elewacji jako 
formy przekazu informacji. Budynek zwraca uwagę 
w nocy i w dzień nietypową, żywą elewacją, wyświe-
tlającą animowaną prezentację. 

Obserwując wyniki eksperymentów z interaktyw-
nymi płaszczyznami (il. 6), można zaryzykować twier-

dzenie, że w niedalekiej przyszłości, ściany i posadz-
ki przestrzeni miejskich będą dostosowywać się nie 
tylko do całej społeczności, ale również pojedyn-
czych użytkowników, tworząc bardziej przyjazne dla 
nich przestrzenie.

Podsumowanie
Żyjemy w świecie kapitalistycznym, gdzie „reklama 

jest dźwignią handlu”, a postęp technologiczny kieruje 
nas w stronę cywilizacji ludzi – zindywidualizowanych, 
będących cząstkami większej, coraz większej sieci. 

Dla młodego pokolenia czasy „analogowe”, w któ-
rych szukając informacji kierowano się do biblioteki 
lub spoglądano w gazetę, są czymś niewyobrażal-
nym i anachronicznym. 

Zmiany jakie nastąpiły we współczesnych cywili-
zacjach doprowadziły do przesytu informacji. Skut-
kiem czego przestrzenie miejskie, zaśmiecone „spa-
mem” informacyjnym będą dalej się zmieniać. Dzięki 
postępowi technologicznemu część z tych przestrze-
ni będzie dalej ewoluować, inne pozostaną reliktem 
po współczesnym pokoleniu.

PRZYPISY

[1] A. M. Niżankowska, Prawo do integralności utworu, Wol-
ters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 23.

[2] Projektu firmy „ag4 media facade GmbH” i „GKD AG”. 
[3] Digital Water Pavilion (http://www.dwp.qaop.net/?lan-
g=en#intro).
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PĘTLA CZY KOŁO?

THE  LOOP  WHETHER  CIRCLE?

* Skalski Jan, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.

Los pomysłu i rzeczy architektonicznej w ciągu historii kołem się toczy. Cykl mody i teorię śmieci można 
adoptować do jego opisu. Co było – będzie, a co jest – było i kiedyś powróci. Wydaje się zatem, iż rzecz 
i pomysł architektoniczny wymykają się trójpodziałowi czasu, tracąc wprawdzie wartość utylitarną i fizyczną. 

Słowa kluczowe: trwanie, przemijanie, koło, śmieci, cykl, teoria

The fate of the idea and the architectural thing within history with the circle goes on. The cycle of the fashion 
and the theory garbage one can adopt to his description. What will be , and what is was and once will come 
back. It seems therefore, that the thing and the architectural idea escape to the trisection of the time, losing 
indeed the value utilitarian and physical. 

Keywords: the duration, the lapse, circle, garbage, the cycle, the theory

Wstęp
Trwanie, ale i przemijanie to właściwość wszyst-

kiego. Jednak w przypadku sztuki architektury po-
mysł zrealizowany w rzeczy architektonicznej nie 
przemija definitywnie i bezpowrotnie. Skoro tak – to 
„znużenie”, „motor poszukiwań twórczych” – wynika 
z braku dystansu, „odpoczynku” i „odświeżenia spoj-
rzenia”, na… trwałe w perspektywie upływu czasu 
istnienie pomysłu, a za nimi rzeczy architektoniczne.  
Można zatem zaryzykować stwierdzenie, iż pomysł 
architektoniczny wyrażony w rzeczach architekto-
nicznych jest – w jakiejś mierze – ponadczasowy. 
Co więcej, w aspekcie pomysłu, i zachowania rze-
czy historia architektury zdaje się „toczyć kołem”. 
Jeśli pomysł nie został „wyczerpany” w swoim cza-

sie, to powróci ponownie i być może nie raz. Tak 
więc, idąc dalej tym tropem, w historii sztuki archi-
tektonicznej zdaje się nie istnieć ostateczne i defini-
tywne odrzucenie raz zapoczątkowanych idei i po-
mysłów. Przykładem wszelkiej odmiany – neoizmy 
oraz dbałość o zabytki. Trójpodział czasu pomysłów 
i rzeczowej realizacji architektury nie niweluje bez-
powrotnie, lecz modyfikuje, doskonali, a nierzadko 
również idealizuje w „pojemnej” wyobraźni pokoleń. 
Z drugiej strony – w jakimś stopniu – zaciemnia on 
ten (może) rzeczywisty stan, permanentnego obro-
tu „koła” lub zawijania pętli ciągłych powrotów idei. 
Trójpodział czasu zmienia za to rzeczywiście twór-
ców i realizatorów oraz dezaktualizuje fizyczność 
i użyteczność rzeczy. 
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Tytułowe pytanie, czy bardziej koło czy pętla, po-
zostanie w tym tekście bez odpowiedzi. Powód: brak 
miejsca. Koło i pętla posiadają zdolność symbolizo-
wania procesów trwania i ciągłych powrotów. Mogą 
zatem być symbolem losu rzeczy i pomysłów archi-
tektonicznych w ich historii. Wypieranie starych po-
mysłów przez nowe oraz powroty starych w tej czy 
innej formie, to – przypomina mędrzec Kohelet – „Nic 
nowego pod Słońcem” (…) „to co było, jest tym, co 
będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się sta-
nie” (…). Każdy obrót „koła” do przodu wynosi do 
góry i przywraca przeszłość jako przyszłość, a przy-
szłość spycha w przeszłość. Architektura ustępuje 
architekturze, by ta nowa paradoksalnie mogła we 
własnej formie kontynuować pomysł na formę jej po-
przedniczki. Tego wymaga prawo i poszanowanie tra-
dycji. Nazywa się to też formalnym „nawiązaniem”. 
Może ono przybrać jakąkolwiek postać: zaprzeczenia, 
kontynuacji lub inną. W tle pozostaje jeszcze bardzo 
ważna architektura „niezauważalna”, współtworząca 
tkankę urbanistyczną i bynajmniej nie będąca: „po-
spólstwem architektonicznym działającym w masie”. 

Powyższe uwagi zilustrować można wykorzystu-
jąc pokrewieństwo sztuk w ich rytmie trwania, prze-
mijania, powrotów oraz wzajemnych wpływów. James 
Laver (publikacja 1945) opracował dla historii mody 
Cykl mody – tak udany – że dziś nosi miano prawa 
Laver’a. Inny autor, Michael Thompson, w ramach 
teorii śmieci  prezentuje pogląd, że wartość przed-
miotów maleje z czasem, by ostatecznie znów wzro-
snąć. Cykl mody, oraz teoria śmieci (nie wykluczając 
istnienia innych – na bazie malarstwa, muzyki, litera-
tury itd.) mogą posłużyć, jako wzór konstrukcji rów-
nie wiarygodnego tego typu algorytmu dla architek-
tury. Nie jest to oczywiście łatwe:

– W każdym przypadku trzeba przyjąć punkt  
odniesienia „wstecz w przód” np. teraz, dziś itp., (na-
wet jeśli teraz, dziś nie istnieje, bo albo już jest prze-
szłością, albo dopiero będzie). 

– Periodyzacja przyjęta przez Laver’a oraz Thomp-
son’a muszą ulec korekcie. Moda zmienia się znacz-
nie szybciej niż architektura, meble też (istnieje ten-
dencja projektowania mebli możliwych do szybkiej 
wymiany przez użytkownika). 

– Cykl Laver’a wydaje też dla architektury zbyt 
wysublimowany. 

Przeszkody te i możliwe inne są jednak w gruncie 
rzeczy nieistotne. Liczą się podobieństwa.

Poniżej podjęto próbę ułożenia cyklu dla architek-
tury według wzoru i w zestawieniu z cyklem mody J. 
Laver’a i teorią śmieci M. Thompson’a. Jest to szkic 
bardzo schematyczny i uproszczony, nie wolny od 
kontrowersji. Rozwinięcie tekstowe dotyczy tylko ar-
chitektury. A zatem: 

James Laver przyjął: 
– moda  nieprzyzwoita  (10 lat przed swoim cza-

sem) – architektura (przed swoim czasem) – niepo-
kojąca awangarda – architektura przyszłości, kon-
trowersyjna, „bezpieczna” (bo tylko w wizualizacji), 
obca, nostalgiczne marzenie o „nowym lepszym świe-
cie„”. Często obrazuje – ukryte wielorakie zagrożenia 
mogące przybrać kiedyś realny kształt zdewastowa-
nego świata, jak po nuklearnym konflikcie lub całko-
wicie zalanego betonem. Mało lub brak wizji archi-
tektury przyjaznej psycho-fizjologicznym wymogom 
natury ludzkiej, tworzącej środowisko ładu, bezpie-
czeństwa, harmonii i piękna. Dominuje wrażenie pe-
symizmu i braku perspektyw. Pomimo fantazjowania 
na temat dalekiej i nieokreślonej przyszłości, czytel-
nie łączy ją dużo z daleką… przeszłością. 

– bezwstydna (moda 5 lat przed swoim cza-
sem) – architektura (przed swoim czasem) – dalej 
demaskująca, nadal awangardowa – z uwagi jednak 
na to, iż niemal „na dotyk” budzi już inne emocje. 
Jest już na papierze lub w wizualizacji czyli w for-
mie bliskiej dokumentacji. Starsze pokolenia czę-
sto odnoszą się do niej z rezerwą i mogą – jeśli 
nie co innego – to przynajmniej opóźnić jej nadej-
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ście. Źródła inspiracji bardziej widoczne… to zwy-
kle dziś albo przeszłość. 

– ekscentryczna (moda rok przed swoim czasem) 
– architektura (przed swoim czasem) – nadal awan-
gardowam ale – Już Jest! wirtualnie wprawdzie ale 
już jako dokument, zgodnie z graficznym normaty-
wem i blisko przybicia pieczątki. Efektem pierwszych 
prezentacji może być „złowroga” cisza, następnie ru-
sza fala krytyki czy pochwał. Oglądając wizualizacje, 
modele, słuchając wyjaśnień projektantów, można ją 
różnie z czymś kojarzyć czasem złośliwie a niekiedy 
pochlebnie. Jeszcze możliwe są postulaty, życzenia 
i protesty profesjonalistów. Jeszcze nie zabrała gło-
su szersza opinia publiczna. Równocześnie jej awan-
gardowość zbliża się do końca.

Następne trzy etapy (elegancka, nieelegancka, 
ohydna) znajdują swoje odzwierciedlenie w architek-
turze lecz w odniesieniu do „nieelegancki” i „ohydy” 
nie zawsze w znaczeniu pejoratywnym!:

– elegancka (moda dziś teraz) – architektura (dziś) 
– rzeczywistość zwykle odbiega od ideału. Rozcza-
rowanie albo zachwyt. Jakiś czas bywa klasyfikowa-
na jako nowość. 

– nieelegancka –  (moda rok po swoim czasie) 
– architektura (po swoim czasie) – czas akceptacji 
lub odrzucenia przez szeroką opinię publiczną. Być 
może w tym momencie najlepiej widać efekt „znu-
żenia” – modelowanie wg „starych mistrzów” sta-
je się nudne. 

– ohydna (moda 10 lat po swoim czasie) – archi-
tektura (po swoim czasie) – kultowe miejsce spotkań, 
o ustalonej u użytkownika opinii. „Ohydna” nie musi 
znaczyć „do wyburzenia”!

Każdy z czterech następnych – (śmieszna, zabaw-
na, urocza i czarująca) etapów architektura (po swo-
im czasie) w jakiejś mierze „łączy i stapia”: 

– śmieszna – (moda 20 lat po swoim czasie) 
– zabawna – (moda 30 lat po swoim czasie) 
– urocza – (moda 40 lat po swoim czasie) 

– czarująca – (moda 70 lat po swoim czasie) 
– romantyczna – (moda 100 lat po swoim czasie) 

– architektura romantyczna (po swoim czasie) – ko-
mentarz jest tu raczej zbyteczny,

– piękna (moda 150 lat po swoim czasie) – archi-
tektura – piękna (dawno po swoim czasie), ta, której 
przedstawiać nie trzeba. Doskonała, idealna, niety-
kalna, inspiruje architekturę współczesną i przyszłą. 
Opisywana automatycznie w samych superlatywach. 
Zamyka koło – pętlę, łącząc przeszłość z przyszło-
ścią. Legenda, dostojeństwo, powaga, tajemnica, 
przedmiot kultu, a nawet kompleksów przez pokole-
nia. Kojarzona z poszukiwaniem początku początków 
wszechrzeczy – wszystkiego. Zwykła cegła ale sprzed 
5000 lat mogłaby być najcenniejszym eksponatem 
ekspozycji teraz  wykonanych ozdób ze złota(sic!). 
Owa cegła – „przez długie wieki śmieć” z upływem 
czasu <wstecz stopniowo stawała się bezcenna jak 
i cała rzecz architektoniczna której była elementem. 

Michael’a Thompson’a wyjaśnia teorię śmieci na 
przykładzie meblii

(etap a: przemijanie spadek wartości – nowe me-
ble to wspaniała rzecz, lecz po kilku latach tracą na 
atrakcyjności i wartości, a nawet mogą stać się prze-
starzałe);

(etap b: śmieci (brak wartości – zdeformowana 
15-letnia sofa, pełna kurzu i brudu, przedstawia sobą 
bardzo niewielką, jeśli w ogóle jakąkolwiek, wartość); 

(etap c: wzrost wartości – meble i inne przedmio-
ty staja się starociami, ponieważ reprezentuje pew-
ną epokę, tak jak np. bakelitowe telefony z lat 30. XX 
wieku).

Architektura podobnie, niekiedy staje się ruderą 
(etapy a, b) nadającą się tylko do wyburzenia, lecz 
jeśli przetrwa (etap c) to odzyskuje wartość i staje się 
ponadczasową ikoną, wieczną artystyczną inspiracją 
dla architektury współczesnej i przyszłej. Zaintereso-
wanie wzbudza nie tylko poprzez pryzmat wieków 
swojej historii, lecz i wiążących się z nią wydarzeń. 
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A „koło” wciąż się obraca… sugerując poszukiwa-
nie inspiracji dla pomysłów architektonicznych niepo-
kojącej awangardy w „pięknej” dostojnej, a czasem 
„śmietnikowej” architekturze z przeszłości. 

Podsumowanie
Trójpodział czasu dzieli dzieje architektury na wczo-

raj, dziś i jutro, lecz zdaje się nie wpływać na trwa-
łość i ponadczasowość idei-pomysłu architektoniczne-
go oraz rzeczy architektonicznej. Los idei – pomysłu  
i rzeczy architektonicznej zamyka się w symbolicznej 
formie koła lub pętli [1]. Przemija użyteczność oraz  
zużywa się fizyczna struktura. Wartość artystyczna po-

zostaje – sztuka nie zna postępu. „Znużenie” może wy-
nikać z wyczerpania aktualnych możliwości realizacji 
idei – pomysłu w formie architektonicznej rzeczy. Przy-
szłość pozwoli jednak nowym „wykonawcom i twór-
com” tę próbę podjąć. Opracowane algorytmy-modele 
ilustrujące trwanie przemiany i powroty idei – pomy-
słów dzieł sztuki w tym architektury wskazują na ich 
„kolisty” charakter w funkcji czasu. Najbardziej znane 
cykl albo prawo mody oraz teoria śmieci, choć nie bez 
problemów, nadają się jako wzór dla skonstruowania 
cyklu architektury. Podobieństwa są ewidentne. Teoria 
śmieci Michael’a Thompsona wydaje się, dla architek-
tury, bardziej przejrzysta od prawa mody. 

PRZYPISY

[1] Dobrą ilustracją „powrotów i trwania w wyobraźni” idei 
i rzeczy jest moda retro (choć czym dziś jest retro?), któ-
ra co jakiś czas wraca i nie jest to zjawisko marketingowe 
choć pewno i takie. Niedawno wydany album o sztuce Art.

Deco (tworzonej – od serwisu do kawy po architekturę – dla 
elit z początku XX wieku) potwierdza istnienie ciągłej fascy-
nacji przeszłością. Jest w tym jakaś tajemnica – tajemnica 
„kręcącego się koła”. 
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TOLO  HOUSE

Portugalia, małe miasteczko. Alvaro Leite Siza projektuje bryłę, która nie jest ani horyzontalna ani wertykal-
na. Jest skośna, kaskadowa. Spięta na całej długości zewnętrznymi schodami – ścieżką. Ścieżką, która jest 
wędrówką po formach architektonicznych, po zalesionym zboczu, po przeszłości, przyszłości...

Słowa kluczowe: Alvaro Leite Siza, dom jednorodzinny, beton, schody, kaskada, Portugalia, Tolo

A small Portuguese town. Alvaro Leite Siza designs a volume, neither horizontal, nor vertical. It is slanting 
and cascade, linked on its entire length with an external path-stairs. A path which is a passage through 
architectural forms, woody slopes, through the past and the future.

Keywords: Alvaro Leite Siza, single-family house, concrete, stairs, cascade, Portugal, Tolo

* Smuga Tomasz, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.

Czy powodem przemijania architektury może być 
znużenie odbiorcy zbyt długo trwającym językiem 
form? Znużenie czyli ważny powód tworzenia nowo-
ści [1].

W północnej Portugalii, w niewielkim miasteczku 
Lugar das Carvalhinhas, syn słynnego Alvaro Sizy, 
uhonorowanego nagrodą Pritzkera w 1992 roku – Alva-
ro Leite Siza zaprojektował niespotykany w formie ka-
skadowy dom. Budowę rozpoczęto w 2000 roku. Na 
nietypowej działce, wąskiej a długiej o bardzo ostrym 
kącie nachylenie 33%, mocno zalesionej, powstał bu-
dynek częściowo zakopany w stromym zboczu. Budy-
nek nie prezentuje klasycznej elewacji frontowej. Ofe-
ruje zamiast tego krawędzie betonowych tarasów na 
poszczególnych piętrach, piętrzące się w górę i wy-
stające poza profil zbocza. Kolejne plany w widoku, 

nakładając się na siebie, tworzą agresywną, kaska-
dowo – betonową formę, która dominuje stok. Po jej 
lewej stronie przylega długa ścieżka zewnętrznych 
schodów która spina wszystkie kolejne moduły bryły. 

Budynek w tym ujęciu perspektywy nie zdradza 
nic. Jest zagadką. Oferuje jedynie mgliste pojęcie 
o tym jaka może być jego architektura. Aby dowie-
dzieć się więcej o budowli, trzeba udać się rzeczo-
nymi schodami na długą wycieczkę w górę. 

Podczas spaceru ujawnia się cała idea budyn-
ku. Długa ścieżka schodów zewnętrznych zabiera 
z jednej strony na spacer po lesie, a z drugiej po-
zwala stopniowo rozszyfrować zamysł architekta. 
Widziane z dołu krawędzie jawią się teraz jako nie-
wielkich rozmiarów betonowe prostopadłościany. 
Każdy z nich mieści jedno lub dwa pomieszczenia.  
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Kolejne umieszczone są na sobie z lekkim przesunię-
ciem w głąb stoku, dzięki czemu każda z następują-
cych po sobie brył posiada własny taras widokowy. 

Nagromadzone i spiętrzone moduły kostek beto-
nowych tworzą tło dla samych siebie. Wszystkie do 
siebie podobne (tylko kilka skręconych o 45 stop-
ni), nie rozgraniczają i nie zdradzają formą ukrytej 
w nich funkcji. Element architektoniczny może być za-
wsze użyty w nowym kontekście funkcjonalnym, nie-
zgodnie z jego poprzednim przeznaczeniem. (...) For-
ma wynika z poprzedzającej ją formy, a nie z funkcji. 
W rzeczywistości związek między formą i funkcją jest 
znacznie bardziej złożony [2]. Organizacja zewnętrz-
nych poziomów jako tarasy oraz fakt że zbocze zwró-
cone jest na stronę południową pozwoliło na opty-
malną ekspozycję wnętrz na światło dzienne i po-
zwala cieszyć się widokiem na częściowo naturalny 
krajobraz. W związku z linearnym usytuowaniem bu-
dynku na osi działki została podjęta próba całkowite-
go zachowania wszystkich rosnących już drzew aby 
zachować jak najbardziej oryginalny charakter miej-
sca. Trudna działka i bardzo napięty budżet (zaled-
wie 150 tysięcy dolarów na budowę oraz 3 tysiące 
dolarów na architekturę krajobrazu) wymusiły na ar-
chitekcie podjęcie decyzji bezkompromisowej i od-
nalezienie inspiracji formy domu w ograniczeniach 
działki. Siza bezpośrednio zwrócił się do tych ogra-
niczeń i wyartykułował je zamiast ukrywać. Na pierw-
szy plan wychodzą zatem kaskadowe formy betono-
wych modułów, w których ulokowano poszczególne 
funkcje domu mieszkalnego. Każdy moduł to osob-
ny pokój z tarasem oraz przylegającą do nich scho-
dami – ścieżką. Alvaro Leite Siza twierdzi, że od po-
czątku chciał stworzyć grę w schody które tworzą 
niejasności w odgadywaniu tego, co się dzieje idąc 
w górę lub w dół. Zaczynając od poziomu najniższe-
go w którym zlokalizowane jest wejście główne, ko-
rzystając z pochyłości terenu, wznosimy się, mijając 
kolejne umieszczone nad sobą pomieszczenia: ba-

sen zewnętrzny, pomieszczenie techniczne, pralnia, 
trzy sypialnie, kuchnia, jadalnia, salon oraz łazienka 
zgromadzone w jednej dwukondygnacyjnej wyso-
kości przestrzeni oraz trzy poziomy tarasów widoko-
wych i biuro. Część mieszkalna nie przekracza po-
wierzchni 180 metrów kwadratowych, ale niezwykłe 
jest to, że każdy z wyszczególnionych poziomów po-
siada własny taras zewnętrzny zlokalizowany na da-
chu pomieszczenia poniżej. Dom posiada również 
drugie wejście po północnej stronie działki oraz nie-
wielki parking dla samochodów umieszczony na da-
chu domu u szczytu schodów. 

Oryginalna forma budynku, schody, kaskadowo 
ułożone moduły pomieszczeń, basen, ściany, tarasy 
(za wyjątkiem kilku, które będą wypełnione humu-
sem przeznaczonym do hodowli trawy)... wszystko to 
udało się zmaterializować przy użyciu tylko i wyłącz-
nie jednego materiału budowlanego. Wybór betonu 
zbrojonego jako najbardziej eksponowanego, głów-
nego budulca, wyniknął z idei zjednoczenia i nawią-
zania do naturalnych mas kamieni istniejących w te-
renie. W odczuciu projektanta przyjęte rozwiązanie, 
kolorystyka, faktura itd. miały stworzyć harmonijny ob-
raz współistnienia ze sobą formy zbudowanej przez 
naturę i formy zbudowanej przez człowieka. 

Kompozycja betonowych form, modułów sko-
munikowanych zewnętrznymi schodami przemienia 
dom w rygorystyczną kompozycję architektoniczną.  
Formę, która przemawia własnym oryginalnym ję-
zykiem. Budowlą nie będącą architekturą wertykal-
ną ani architekturą horyzontalną. Więc może sko-
śną – pochyłą? Biegnąca od granicy do granicy 
przez calą działkę, spinająca geometryczne formy 
nitka schodów zmienia postrzeganie całości w ten 
sposób, że dom sam w sobie staje się ścieżką. 
Ścieżką, która jednocześnie oferuje wędrówkę po 
zboczu, lesie, pośród abstrakcyjnych form geome-
trycznych, w górę, w dół... Wędrówkę w przestrzeni,  
wędrówkę w czasie...
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Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją; 
trójpodział czasu jest powszechnie akceptowany. 
Przeszłość architektury jest wyrazista i oczywista, 

teraźniejszość jest ulotna. Przyszłość nie istnieje; 
dla architektury przyszłość jest teraźniejszością lub 
pozostaje pusta [3].

PRZYPISY

[1] Tezy do programu konferencji Definiowanie przestrzeni 
architektonicznej, Kraków 2011.

[2] Tragizm współczesnej architektury. Charles Jencks, Wy-
dawnictwo artystyczne i filmowe, Warszawa 1982, s. 179.
[3] Tezy do programu konferencji Definiowanie przestrzeni 
architektonicznej, Kraków 2011.
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Artykuł podejmuje tematykę architektury współtworzącej transformującą się przestrzeń miejską. Spogląda-
jąc na nią w kontekście jej trwania i przemijania, odnajdujemy ogromną dynamikę cechującą tą transforma-
cję. Biorąc pod uwagę czasy kryzysu ekonomicznego oraz szybki rozwój obszarów zurbanizowanych, istot-
ne wydaje się poszukiwanie nowego spojrzenia na miasto i architekturę. Istotne jest zrozumienie procesów 
kształtujących daną przestrzeń i poszukiwanie adekwatnych dla niej metod projektowych. 

Słowa kluczowe: trwanie i przemijanie przestrzeni miejskiej, metodologie projektowe, architektura miasta

The paper describes the architecture of the transforming city. While looking at it in the context of continuance 
and vanishing, we can easily discover great dynamics of this process. In the current uncertain times, it is 
important to search for new approach to issue of the architecture of the city. It is also important to under-
stand processes shaping our surrounding urban environment and to define proper design methodologies. 

Keywords: constancy and vanishing of urban space, design methodologies, the architecture of the city

The Word as changed, can planning change? 
Aby zrozumieć współczesny proces trwania i prze-

mijania architektury współtworzącej przestrzeń miej-
ską, warto cofnąć się w czasie do początku lat 90. 
ubiegłego stulecia. Na łamach Landscape and Urban 
Planning w roku 1992 Manuel Castells sformułował 
pytanie: Świat się zmienił, czy planowanie może się 
zmienić? (Castells 1992). Pytanie zostało postawione 
przez Castells’a w okresie, kiedy słynna stała się teza 
zaprezentowana przez Francisa Fukuyamę mówiąca 

o końcu historii (Fukuyama 1992). Publikowane w la-
tach 90. kolejne popularne pozycje literaturowe en-
tuzjastycznie odnoszące się do procesów globaliza-
cji, z których bodaj największą sławę zyskał felietoni-
sta New York Times’a Thomas Friedman, utwierdzały 
nas w optymistycznym przekonaniu o tryumfie libe-
ralnej wizji rozwoju gospodarczego (Friedman 1999). 

Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna uzmy-
sławia wszystkim, że konieczność poszukiwania no-
wych metod planistycznych i projektowych pozostaje 
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nada aktualna, również w kontekście trwania i prze-
mijania architektury współtworzącej przestrzeń miej-
ską. Obszary zurbanizowane poddawane są nieustan-
nym przemianom, które co rusz stają się bardziej dy-
namiczne. Fragmenty miast przemijają, pustoszeją, 
a tworzone są nowe dzielnice i nowe obiekty. Wszyst-
ko to odbywa się na tle dynamicznego rozwoju go-
spodarczego świata.

Otwartym pozostaje pytanie w jaki sposób po-
winniśmy analizować przestrzeń miejską, definiować  
problemy z nią zawiązane i poszukiwać metod ich 
rozwiązywania? Zagadnienie to widziane poprzez pry-
zmat dynamicznej urbanizacji świata staje się jeszcze 
bardzie istotne. Intensywnie urbanizujące się miasta 
w Chinach, czy Indiach stanowią nie lada wyzwanie 
dla planistów, o którym należy dyskutować w kontek-
ście poszukiwania adekwatnego modelu zrównowa-
żonego rozwoju (Antrop 2006).

Spojrzenie na przestrzeń zurbanizowaną
C o  t o  j e s t  m i a s t o ?

Zastanawiając się nad definicją miasta, która 
może okazać się pomocna w zrozumieniu proce-
sów, jakie je obecnie kształtują, spośród wielu do-
stępnych w fachowej literaturze, warto odnieść się 
do spojrzenia zaprezentowanego przez Aldo Ros-
siego: Miasto (…) jest definiowane poprzez archi-
tekturę. Mam tu na myśli nie tylko widoczny obraz 
miasta i kolekcję tworzącej go architektury, ale ar-
chitekturę jako konstrukcję, konstrukcję miasta two-
rzoną przez lata. Kontrastując miasto i architekturę 
go tworzącą z upływem czasu, Rossi zwraca uwa-
gę na dynamikę przemian struktury miejskiej obja-
wiającą się destrukcją fragmentów miasta, zmianą 
funkcji pewnych dzielnic, porzuceniem domów, two-
rzeniem się na gruzach dotychczasowej zabudowy 
nowych obiektów. Pisze również o różnorakich pro-
cesach spekulacyjnych wpływających na przestrzeń 
miejską (Rossi 1982).

Kontynuując to myślenie, można nawiązać do po-
pularnego ujęcia miasta jako ekosystemu formowa-
nego przez fizyczne, ekonomiczne i etyczne procesy, 
które zaistniały w określonej lokalizacji i w określo-
nym czasie. Porównując ekosystem miasta do eko-
systemu, jaki znamy z otaczającej nas natury, istot-
na wydaje się być różnorodność i dynamika ich ele-
mentów składowych. Różnorodność ta nie powstaje 
z dnia na dzień. Jest ona wytwarzana w perspektywie 
długiego czasu. Stabilność architektury współtworzą-
cej miasto jest iluzją. Miasto nie jest statycznym two-
rem, tylko podlega nieustannym dynamicznym prze-
mianom, a tworzące go elementy (również architek-
toniczne) zmieniają swoje relacje (Jackobs 1993). 

Ponadto definicja miasta jako mozaiki różnorod-
nych obszarów społecznych jest charakterystyczna 
dla orientacji ekologicznej (ekologii społecznej) bę-
dącej jedną z najciekawszych orientacji teoretycz-
nych i metodologicznych w socjologii miasta. Struk-
tura miast przedstawiana jest przy pomocy różno-
rodnych, atrakcyjnych graficznie map i wykresów. 
Podczas analizowania miasta i opisywania proce-
sów z nim związanych często stosowane są termi-
ny zaczerpnięte z nauk przyrodniczych (Majer 2010). 

Konkludując, trudno mówić o dobrze funkcjonu-
jącej, przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej formal-
nie i funkcjonalnie architekturze tworzącej miasto bez 
spojrzenia na nią w perspektywie określonego czasu, 
w jakim ona powstawała i bez zrozumienia procesów 
jakie zachodziły i zachodzą podczas jej powstawania.

P ł y n n a  p r z e s t r z e ń  m i a s t a
Wspólnym elementem przywołanych powyżej de-

finicji miasta jest odniesienie się do jego zmienności 
(płynności) i mnogości elementów, które tworzą mo-
zaikę miejską. Poszczególne elementy mozaiki czy 
też poszczególne warstwy składające się na prze-
strzeń miejską, pozostają ze sobą w określonych re-
lacjach. Umiejętność zrozumienia tych relacji wydaje 
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się być kluczem do zrównoważonego podejścia do 
projektowania architektury, obszaru przestrzeni miej-
skiej, czy też w większej skali do planowania rozwo-
ju regionu [1].

Zwiększająca się dynamika przemian przestrzeni 
miejskiej oraz architektury, która ją współtworzy, po-
stępująca szybko urbanizacja świata to dodatkowe 
argumenty wskazujące na konieczność ciągłego kry-
tycznego spoglądania na architekturę miasta. Takie 
spojrzenie inspiruje do zadawania krytycznych pytań 
związanych z architekturą miasta, sposobem funkcjo-
nowania przestrzeni miejskiej i procesami które mia-
sto kształtowały i kształtują. Skłania również do po-
szukiwania ukrytego potencjału rozwojowego całego 
miasta, czy też jego fragmentu. 

Metodologie projektowe
W jaki sposób poruszać się w mozaice elemen-

tów (warstw) tworzących miasto, bądź inną przestrzeń 
naznaczoną ludzką działalnością? Jak projektować, 
aby w sposób zrównoważony wpisywać się w zasta-
ne realia, które tworzyły się przez wiele lat? W jaki 
sposób projektowana architektura może stać się nie-
rozerwalnym elementem miasta, a nie tylko jego ko-
lejną „wizytówką”?

P r o j e k t y  s t u d e n c k i e
Inspiracją do nowego spojrzenia na zagadnienie 

studenckich projektów związanych z przestrzenią 
miejską był pobyt studialny na Uniwersytecie w Kas-
sel oraz na Arkitektur-og designhøgskolen w Oslo 
(AHO). Szczególnie Norweska uczelnia dysponuje 
bogatym doświadczeniem związanym z analitycznym 
podejściem do zagadnień projektowania w środowi-
sku zurbanizowanym. 

Postrzeganie przestrzeni regionu, aglomeracji czy 
też miasta jako mozaiki elementów, które przez lata 
trwania takiego miejsca odegrały i odgrywają obec-
nie określoną w nim rolę, jest charakterystyczne dla 

analitycznego podejścia do projektowania propo-
nowanego na AHO. Istotniejsze podczas pracy nad 
projektem jest zdefiniowanie problemów związanych 
z określoną lokalizacją, zrozumienie procesów two-
rzących miasto bądź region i wpływających na jego 
architekturę, niż ostateczny designerski kształt pro-
jektu. Elementem pracy nad projektem jest graficz-
na wizualizacja („mapowanie”) zgromadzonej na te-
mat obszaru wiedzy.

Ważne dla studentów są pytania: Jak jest twoja 
myśl przewodnia? Jak jest historia, którą chcesz opo-
wiedzieć przy pomocy swojego projektu? W jaki spo-
sób odnosisz się przy jej pomocy do specyfiki miej-
sca, w którym projektujesz? Warto stawiać sobie takie 
pytania, nie tylko podczas pracy ze studentami [2]. 

C o d z i e n n a  p r a k t y k a  p r o j e k t o w a
Wpasowanie się przy pomocy projektu w długo-

trwałe procesy tworzące określone miejsce wyma-
ga jego zrozumienia i posiadania określonej wiedzy 
na jego temat. Wiedza taka jest często rozproszona 
i trudna do sprawnego ogarnięcia. Umiejętność pro-
wadzenia dialogu pomiędzy mieszkańcami, decyden-
tami, przyszłymi użytkownikami wydaje się być nie 
do przecenienia jeśli chodzi o możliwość zrozumie-
nia problemów związanych z określonym miejscem 
i wykorzystania tej wiedzy podczas projektowania. 

Spoglądając na dynamicznie transformujące się 
środowisko zurbanizowane, dobrze jest zwrócić 
uwagę na konieczność nawiązania ścisłego dialogu 
i współpracy pomiędzy sektorem administracji, sekto-
rem badawczo – rozwojowym, deweloperami i właści-
cielami nieruchomości, który powinien mieć na celu 
współtworzenie zrównoważonego środowiska zur-
banizowanego (Dramstad W. E., Wendy J. F., 2011). 

Zastosowana w kilku projektach przestrzeni miej-
skiej metodologia o nazwie Akupunktura Projektowa 
wpisuje się w potrzebę nawiązania współpracy po-
między użytkownikami, a projektantami przestrzeni 
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miejskiej. Akupunktura Projektowa opiera się na pre-
cyzyjnej ingerencji projektowej przy pomocy obiek-
tów małej architektury i iluminacji architektonicznej 
w dokładnie określonych miejscach przestrzeni miej-
skiej (Czora, Spyra 2009). Projektowane elementy ar-
chitektoniczne powinny wpisać się w istniejącą mo-
zaikę tworzącą daną przestrzeń. Doświadczenia wy-
niesione z opracowanych przy jej pomocy projektów 
skłaniają do stwierdzenia, że mocną stroną tej me-
tody jest możliwość efektywnego odświeżenia wize-
runku projektowanej przestrzeni poprzez dyskretne, 
ale zdecydowane operowanie formą architektonicz-
ną. Ponadto doświadczenia wskazują na ryzyko nad-
miernego i zbyt rozrzutnego operowania nowymi for-
mami architektonicznymi w zastanej przestrzeni, co 
wzbudzało obawy jej użytkowników przed zatrace-
niem jej oryginalnego charakteru. 

Podczas projektowania istotna jest umiejętność 
twórczego ustosunkowania się do dynamiki określo-
nego miejsca. Różnego rodzaju metodologie projek-
towe, ułatwiające prowadzenie dialogu, zachęcające 
różnych użytkowników (aktorów) przestrzeni do dys-
kusji nad projektem, są istotne i pomocne. Nie można 
jednak zapominać o architekturze określonego miej-
sca, która jest współtworzona przez zebrane i upo-
rządkowane informacje, dane, scenariusze, historie 
z nim związane (Bunschoten 2005).

Podsumowanie
Spoglądając na architekturę współtworzącą prze-

strzeń miejską, warto widzieć ją jako jeden z elemen-
tów mozaiki miejskiej, która powstawała przez wiele 

lat. Podlegała ona nieustannym przemianom związa-
nym ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, po-
lityczną czy też społeczną. Co więcej każde miasto 
to również zbiór historii jego mieszkańców, ich wspo-
mnień i emocji z nim związanych (Rossi 1982). To 
również jest element mozaiki miejskiej. Spoglądając 
na miasto i jego architekturę w takim kontekście oraz 
pamiętając o coraz szybciej postępującej urbanizacji 
świata i niepewności niesionej przez kryzys ekono-
miczny, warto pochylić się nad problemem nowych 
metodologii projektowych.

Proces zdefiniowania problemów związanych 
z określoną lokalizacją powinien stanowić podstawę 
przemyślanych działań projektowych w przestrzeni 
miejskiej. „Zrozumienie” określonej lokalizacji, spoj-
rzenie na jej architekturę w kontekście procesów  
jakie poprzedzały jej powstanie, umiejętność zada-
wania krytycznych pytań dotyczących architektury 
miasta, powinno być ważnym elementem procesu 
porządkowania wiedzy dotyczącej danego miejsca. 
Najróżniejsze graficzne metody obrazowania (mapo-
wania) zgromadzonej wiedzy stają się ważną meto-
dą pomagającą prowadzić twórczy dialog pomiędzy 
projektantami a pozostałymi uczestnikami procesu  
tworzenia nowej architektury miejskiej. Dokładna ana-
liza przestrzeni, w której osadzony jest projekt, po-
winna pozwolić na odkrycie jego nowego potencja-
łu rozwojowego. Może to zaowocować nie tylko in-
teresującymi rozwiązaniami architektonicznymi, ale 
przede wszystkim architekturą realnie odpowiadają-
cą na potrzeby miejsca i harmonijnie współtworzącą 
mozaikę miejską. 

PRZYPISY

[1] Porównaj projekt „Mosaic Region” opracowany przez 
biuro Dahl & Uhre Arkitekter i 70°N Arkitektur dla regionu 
Øresund (http://dahluhre.blogspot.com).
[2] Metodologia projektowa oparta o dokładną analizę pro-

cesów kształtujących zurbanizowany obszar przygranicza 
polsko-czeskiego położonego w obrębie Euroregionu Pra-
dziad, zostanie zastosowana podczas przygotowywanych 
przez Politechnikę Opolską i Vysoká škola báňská – Tech-
nická univerzita z Ostravy studenckich warsztatów projek-
towych.
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TRWANIE HISTORYCZNYCH MODELI PRZESTRZENI TEATRALNEJ
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Artykuł przywołuje przykłady, które we współczesnych formach zawierają elementy historycznych modeli prze-
strzeni teatralnej. Uwagę zwrócono na organizację audytoriów występujących przy scenach pudełkowych, 
bliższą rozwiązaniom II poł. XIX w. niż zreformowanym z pocz. XX w., dążącym do eliminowania podziałów. 
Powstaje pytanie, czy stanowi to odzwierciedlenie zmian społecznych, czy swobodnych inspiracji i interpre-
tacji modeli historycznych.

Słowa kluczowe: przestrzeń teatralna, audytorium 

The paper concerns the chosen examples of theatrical buildings, which in contemporary forms contain au-
ditoriums based on the historical types of the theatrical space. The auditoriums are limited and divided like 
in the buildings based on the type of the Baroque theatre in realizations in second half of the 19th century.
It is question, if the contemporary solutions reflect a view of reality – social aspect or there are loose inspi-
rations and interpretations of the theatrical space types.

Keywords: the theatrical space, auditorium 

Pierwsze dziesięciolecie nowego tysiąclecia przy-
niosło wiele realizacji obiektów kultury. Wśród nich 
liczną grupę tworzą obiekty teatralne. W ramach tych-
że szczególną popularnością cieszą się w publika-
cjach: Opera House – Kopenhaga (2000–2004), nowy 
Royal Danish Theatre – Kopenhaga (2002–2008), Sta-
te Opera House – Oslo (2000–2008), Cultural Cen-
tre – Manchester (1992–2000) [1], które postrzega-
ne są już jako symbole współczesności tych miast. 

Warto zauważyć, że wzrost liczby wznoszonych 
budynków teatralnych wykazuje pewną zbieżność 

faktów związanych ze wzmożonym ruchem budowy 
teatrów w II poł. XIX wieku, który wiązał się z rozwo-
jem społecznym i gospodarczym miast. Gmach te-
atralny miał wpływać na wizerunek miasta, podno-
sząc jego prestiż, a przy tym podkreślać pozycję  
:lokalnych elit. Nadrzędne na ogół były motywy po-
lityczne, jak np. podkreślenie dominacji zaborcy lub 
też budzenie świadomości narodowej ku odzyskaniu 
niepodległości. Cele ideologiczne, a przy tym repre-
zentacyjny charakter budynku wyrażane były przez 
eksponowanie fasady i nadawanie jej symboliczne-
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1. Zarys formy – Opera House – Oslo – szkic autorki /  View of form – Opera House – Oslo – sketch
2. Zarys fasady – Opera House – Kopenhaga – szkic autorki /  View of form – Opera House – Kopenhaga – sketch
3. Zarys formy – Cultural Centre – Manchester – szkic autorki /  View of form – Cultural Centre – Manchester – sketch
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go znaczenia, ale przede wszystkim przez organi-
zację i wystrój wnętrz dostępnych dla widzów, któ-
re wraz z widownią kształtowaną w sposób taki, by 
widzieć i być widzianym, pełniły rolę salonu miasta. 
Wielokondygnacyjne widownie z większą lub mniej-
szą liczbą lóż, hierarchia klatek schodowych obsłu-
gujących poszczególne kondygnacje widowni oraz 
podziały w ramach części recepcyjno-rekreacyjnej 
odzwierciedlały ówczesny porządek społeczny, po-
twierdzając panujące rozwarstwienie.

Na pierwszy rzut oka świat współczesnych obiek-
tów posiadających unikalne formy architektoniczne 
i realizowanych w nowych uwarunkowaniach spo-
łecznych w żaden sposób nie wiąże się z przeszło-
ścią. Głębsza analiza pokazuje, że ciągłość dorob-
ku, ale też powroty do stosowanych wcześniej roz-
wiązań są widoczne w tej dziedzinie architektury jak 
w żadnej innej. Wątki przeszłe splatają się z nowo-
czesnością rozwiązań technicznych w sposób mniej 
lub bardziej twórczy. 

Przypomnieć warto, że łączenie różnych modeli 
przestrzeni teatralnej opartych na czerpaniu z teatru 
starożytnego i teatru średniowiecznego, postulowa-
nym przez Wielką Reformę Teatru oraz teatru baro-
kowego ze sceną pudełkową, upowszechniało się 
w kombinatach teatralnych realizowanych w okre-
sie II Reformy [2]. Stanowiło to rozwijanie koncep-
cji zapoczątkowanych w okresie Wielkiej Reformy. 
Choć główne jej postulaty oparte były na kontesta-
cji teatru tradycyjnego ze sceną pudełkową, to jed-
nak potrzeba różnych form przestrzeni dla różnych 
form teatralnych podkreślana była przez wielu czoło-
wych twórców i propagatorów reformowania teatru. 
W większości obiektów stosowano model ze sceną 
pudełkową, korzystając ze zreformowanych elemen-
tów teatru włoskiego, które składały się na dorobek 
wielu twórców teatru i architektów. Współcześnie re-
alizowane obiekty kontynuują wypróbowane zestawie-
nia typów przeznaczonych dla potrzeb różnych form 

teatralnych: wspomniany już teatr barokowy ze sce-
ną pudełkową – na ogół dla celów operowych, sce-
na otwarta lub zmienna – dla potrzeb różnorodnych 
form, w tym kameralnych. W każdej realizacji spoty-
kamy inne konkretyzacje funkcjonalno-przestrzenne 
zasad, jakimi te typy się rządzą.

Pośród modeli sceny otwartej czy zmiennej, w ze-
wnętrznej formie współcześnie realizowanych obiek-
tów, w sposób najbardziej zauważalny zaznacza się 
obecność modelu barokowego opartego na tradycji 
XIX – wiecznej. Gdy przeanalizować bryły takich bu-
dynków jak: Opera House – Kopenhaga, State Ope-
ra – Oslo, Royal Danish Theatre -Kopenhaga, Cul-
tural Centre – Manchester [3], prostopadłościenne  
pudło kryjące nadscenie stanowi wspólny dla wszyst-
kich element. Wysokościowo dominuje on nad mniej 
lub bardziej skomplikowanym zespołem brył, tworzą-
cych formy tych obiektów [4]. Współczesne sceny 
pudełkowe nadal posiadają nadscenie i podscenie, 
wzbogacane w nowoczesne osiągnięcia technologii 
scenicznej, które w zasadzie rozwijają i łączą w so-
bie wiele zdobyczy technologicznych z różnych okre-
sów rozwoju teatru włoskiego: sznurownie, zapadnie, 
tarcze obrotowe – wszystko wspomagane najnowo-
cześniejszymi metodami obsługi. Stosowane rozwią- 
zania konstrukcyjne pozwalają na dużą swobodę 
w budowaniu przestrzenności sceny. Rozwojowi tech-
nologicznemu scen pudełkowych towarzyszy zwy-
kle bardzo rozbudowane zaplecze sceniczne zarów-
no pod względem strefy magazynowej, jak i obsługi 
artystów. Wszystko to w istocie stanowi kontynuację 
linii rozwoju teatru barokowego, w którym rola deko-
racji i kostiumu w tworzonej iluzji inscenizacji miały 
znaczenie zasadnicze. 

O ile tendencje w projektowaniu scen pudełko-
wych wydają się na pierwszy rzut oka wspólne, o tyle 
w ramach audytoriów w różnych realizacjach widocz-
ne są różnorodne podejścia do rozwiązywania wnę-
trza. Zaskakujące jednak, że w kilku przypadkach wy-
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raźnie wskazują na powrót do wstecznej organizacji 
zhierarchizowanej widowni XIX-wiecznej sprzed okre-
su Reformy. Przykład taki odnajdujemy m.in. w State 
Opera House w Oslo. Główny teatr operowy posiada 
tu scenę pudełkową i duże audytorium dla 1350 wi-
dzów. Mniejsza sala dla ok. 400 widzów wyposażona 
została w elementy elastyczności w kształtowaniu sce-
ny i widowni. Scena główna mimo swych ograniczeń,  
które wynikają z jej typu wydaje się reprezentować 
rozwiązania progresywne w dziedzinie kształtowania 
sceny pudełkowej. Natomiast widownia czterokondy-
gnacyjnej, założonej na plan planie podkowy, jaki po-
wszechny jest w realizacjach XIX wieku.

Sposób kształtowania balkonów z ramionami do-
biegającymi do ściany portalowej, oraz podziały na 
strefy lożowe w bocznych strefach balkonów, wydzie-
lenie stref bocznych i tylnej pod balkonem na parte-
rze widowni to kontynuacja starych zasad. Wpraw-
dzie próżno tu szukać lóż prosceniowych, bo te mają 
tutaj charakter bardziej otwarty, ale jednak zlokalizo-
wane w pobliżu ściany portalowej. Strefy miejsc spe-
cjalnych wydzielane są formą balustrad, co z kolei 
nie ma żadnego związku z mocno zaznaczającymi 
się podziałami XIX-wiecznymi.

Zasada różnicowania miejsc, a także wielokondy-
gnacyjność zastanawiają w obecnym czasie. Przypo-
mnieć tu warto, że nawet w końcu XIX wieku podejmo-
wano próby redukcji liczby kondygnacji i podziałów  
w ramach widowni, pomijając zresztą zreformowane 
spojrzenie na widownię w audytorium wagnerowskim 
(wg pierwszej propozycji Godfrida Sempera i konty-
nuacji w projekcie Otto Brückwalda), bo późniejsze 
próby były znacznie częściej podejmowane przynaj-
mniej w projektach. 

Sztywnemu układowi spójnej wprawdzie prze-
strzennie widowni, ale zawierającej jednak stre-
fy podziałów przeciwstawia się w Oslo otwartość 
i brak hierarchiczności przestrzeni recepcyjno-re-
kreacyjnej.

Tradycyjna w idei a nowoczesna w wystroju wi-
downia, współczesna wersja tradycyjnej sceny, roz-
budowane zaplecze i swobodnie kształtowane: we-
stybul z foyer ujęte zostały w bryłę, która włączona 
jest w aktywne funkcjonowanie z przestrzenią pu-
bliczną nabrzeża. Forma nawiązująca do spękanych 
mas lodowych gór wytwarza pochylnie i tarasy, na 
których można uprawiać trekking i traktować je jako 
platformy widokowe.

Opera House w Kopenhadze z panoramicznym 
przeszkleniem foyer także łączy w sobie wiele moty-
wów, których inspiracji można dopatrywać się w wielu 
wcześniejszych projektach i realizacjach. Występuje 
tu również czterokondygnacyjna widownia, co wyda-
je się powrotem do II połowy XIX wieku. Tradycyjny 
plan podkowy na parterze wypełnia wprawdzie am-
fiteatralna widownia bez podziałów, ale na I i II bal-
konie w przyscenicznych strefach wydzielono stre-
fy lożowe z własną komunikacją i klatką schodową, 
funkcjonujące m.in. jako miejsca VIP. 

Plan i bryła obiektu kształtowane z niewielkim 
odejściem od symetrii w strefie tylnej od strony za-
plecza kontynuują XIX-wieczne tendencje do osiowo-
ści w rozwiązywaniu gmachów teatralnych. Część re-
cepcyjno-rekreacyjna obiegająca płynnie audytorium 
widowni została tak ukształtowana, że stanowi głów-
ny element symetrycznej fasady, a z wnętrza pozwala 
obejrzeć panoramę jak w szerokokątnym obiektywie. 
Sposób kształtowania tej części zasługuje na uwagę 
przede wszystkim ze względu na czytelne skojarze-
nia z modelem semperowskim rozwiązywania strefy 
dla widzów – płynnie obiegającej widownię, stoso-
wanym później przez wielu twórców [4].

W nowym Royal Danish Theatre w Kopenhadze 
widownia posiada cechy bliższe zreformowanej for-
mie ku centralnemu założeniu, a liczba kondygna-
cji ograniczona jest do trzech. Ograniczono również 
liczbę lóż, ale ich lokalizacja w strefie przyproscenio-
wej, w której to widz jest lepiej widziany przez pozo-
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stałych widzów, nie zaś aktor przez widza, jest raczej 
następstwem formy balkonu i wykazuje pewną nie-
spójność z funkcją. Warunki widoczności są poważ-
nie ograniczone.

Poza tym wśród ostatnich realizacji wiele przykła-
dów modeli teatru ze sceną pudełkową, w których pla-
ny i organizacja miejsc w ramach audytorium przywodzi  
skojarzenia z reformatorskimi rozwiązaniami widow-
ni, które rozwijali twórcy w ramach Reformy Teatru, 
a które wpisały się w powszechne stosowanie w II 
połowie XX wieku.

Podsumowując, sceny pudełkowe w omawianych 
rozwiązaniach odzwierciedlają wysoki poziom współ-
czesnych osiągnięć w dziedzinie rozwiązań konstruk-
cyjnych i technologicznych. Organizacja przestrzen-
na audytoriów pozostaje w opozycji do rozwoju roz-
wiązań scenicznych, jak i demokratyzacji przestrzeni 
recepcyjno-rekreacyjnej oraz jej otwartości. 

W tym miejscu wypada przypomnieć uwagi 
K. Brauna na temat związków teatru z otaczającą 

rzeczywistością: Spostrzeżenie, że teatr jest mode-
lem świata i odwrotnie – przyrównywanie świata do te-
atru – ma bardzo długą tradycję. Choć odnosi się nie 
tylko do aspektu przestrzennego – ujawnia, że pod-
stawowa struktura przestrzenna teatru jest identyczna 
z wizją całego kosmosu, właściwą danej epoki [5]. 

Nie wiadomo, na ile przestrzeń widowni oddaje 
zakres przemian składających się na przekształce-
nia dokonujące się w stosunkach społecznych oraz 
zmiany w zakresie ambicji i potrzeb społecznych, 
a na ile swobodę w inspiracjach i interpretacjach do-
świadczeń składających się na dorobek myśli archi-
tektonicznej w tej dziedzinie architektury.

Interesujące jest, czy dysonans idei, który zauważa 
się między poszczególnymi strefami: sceną, widow-
nią, strefą recepcyjno-rekreacyjną, jest konieczny, bo 
odzwierciedla dysonans współczesnych potrzeb, czy 
jest to nieświadome sklejanie, czy trwanie wsteczne, 
czy czerpanie w celu odpowiedzi na nowe potrzeby. 

Powtórzyć można też pytanie K. Brauna: Cze-
go dowiedzą się potomni o nas, badając wznoszone 
przez nas teatry?[6]. 

PRZYPISY

[1] Krótkie omówienia obiektów prezentuje Brigid Schmol-
ke, Construction and Design Manual. Theatres and Concert 
Halls, A Dom Publishers, 2011, s. 18, 46, 234, 310.
[2] umownie wg K. Brauna okres Wielkiej Reformy: 1890–
1939, II Reformy 1950–1990.
por.: K. Braun, Kieszonkowa historia teatru polskiego, Nor-
bertinum, Lublin 2003, s. 228. 
oraz K. Braun, Druga Reforma Teatru, Ossolineum, Wro-
cław 1979.
[3] patrz: zdjęcia i przekroje obiektów w: Brigid Schmol-
ke, Construction and Design Manual. Theatres and Concert

Halls, A Dom Publishers, 2011, s. 20–27, 54, 58–59, 315, 
236–237 oraz szkice autorki dotyczące schematów form  
i fasady omawianych budynków: il. 1, il. 2, il. 3.
[4] por.: obiekty: Das Hoftheater – Dresden 1875, Das 
Hoftheater – Wien 1895, Das Hoftheater – Stuttgart 1912, 
Freie Volksbühne – Berlin 1913–1914 w: Eberhard Weber, 
Theatergebaüde. 1. Band. Geschichtliche Entwicklung, Veb 
Verlag Technik, Berlin 1954, il. 158, il. 160, il. 180, il. 189.
[5] op.cit., K. Braun, Przestrzeń teatralna, PAN, Warszawa 
1982, s. 181.
[6] op.cit., K. Braun, Nadmiar teatru, Czytelnik, 1980, s. 180.
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CZAS ODNALEZIONY: POCHWAŁA PRZEMIJANIA.  
MUZEUM CHOPINA W ŻELAZOWEJ WOLI

TIME  FOUND:  PRAISE  OF  TRANSIENCE.   
CHOPIN  MUSEUM  IN  ŻELAZOWA  WOLA

Trwanie i przemijanie architektury nie jest interesujące. Interesujące jest trwanie i przemijanie nas samych. 
Architektura może stanowić emocjonalne schronienie dla ludzkiej duszy. Wielozmysłowa, odczuwalna całym 
ciałem, bliska przestrzeń architektoniczna może pomóc w egzystencjalnej mediacji.

Słowa kluczowe: trwanie, przemijanie, ponadczasowość, starzenie się, wielozmysłowość,  
egzystencjalna mediacja

Persistence and transience of architecture is not interesting. Interesting is the persistence and transience 
of ourselves. Architecture can constitute an emotional refuge for the human soul. Multi-sensual, felt whole 
body, close architectural space can help in existential mediation.

Keywords: survival, transience, timelessness, aging, multi-sensual, existential mediation

Trwanie i przemijanie architektury nie jest intere-
sujące. Interesujące jest trwanie i przemijanie nas 
samych. Odczuwanie świata przez nas samych. Od-
czuwanie pustki istnienia i obcości czasoprzestrze-
ni. Podświadomy strach przed śmiercią. Przerażenie 
tajemnicą bytu.

Lech Niemojewski w Uczuciach cieśli jeszcze 
nie miał żadnych wątpliwości: celem godnego ży-
cia architekta jest służba w zakonie architektury 
(nawet cierpienie za architekturę), których nagro-
dą jest życie wieczne ludzkiej „czystej duszy” i ży-

cie wieczne architektury, jak rzymskiego Panteonu 
[1]. Życie i talent są darami od Boga, więc muszą 
być wykorzystane zgodnie z Jego przykazaniami. 
Poglądy te cechuje kategoryczna afirmacja bytu 
właściwa ludziom wiary. 

Ale Milan Kundera mówi już tylko o nieistotności 
naszych życiowych doświadczeń i losu po śmierci:

 „Co pozostało z Beethovena?
Mężczyzna z nieprawdopodobną grzywą, który ni-

skim głosem mówi: Es muss sein!
Co zostało z Franza? Napis: Powrócił po długim 

błądzeniu.
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Zdęcia Muzeum Chopina w Żelazowej Woli
Photos of Chopin Museum in Żelazowa Wola



401

I tak dalej, i tak dalej. Zanim zostaniemy zapomnia-
ni, przemieni się nas w kicz. Kicz jest stacją tranzyto-
wą pomiędzy bytem a zapomnieniem” [2]. 

Spokój opuścił nas na zawsze. Według Kundery 
„zostaliśmy stworzeni w sposób nie do przyjęcia”, 
ale wszyscy zachowują się jakby tego nie zauważa-
li – „kicz eliminuje ze swego pola widzenia wszyst-
ko, co w ludzkiej egzystencji jest z zasady nie do 
przyjęcia” [3].

Także postmodernista Jacques Derrida twierdzi, 
że „mamy poczucie bezradności i kruchości istnienia. 
(…) kontakt z drugim człowiekiem wiąże się z trud-
nościami w porozumieniu się” [4]. Dzisiaj, w otacza-
jących nas przestrzeniach, bliżsi jesteśmy strachu 
i zagubienia, które przebijają ze stron Nieznośnej lek-
kości bytu czy Pisma i różnicy, aniżeli niezłomnego 
spokoju ludzi wiary.

Architektura powstająca w tradycyjnych kulturach 
miała, w kategoriach czasu, wymiar ludzki w dosłow-
nym znaczeniu. Czas mierzony był pokoleniami. Coś 
powstało za życia ojca, dziadka czy pradziada. Prze-
strzeń była zapisem nawarstwiającego się doświad-
czenia. Czas był namacalnie zaklęty w kamieniu 
czy drewnie. Materiały domów mówiły o ich wieku.  
Nawarstwienia, czasami wielusetletnie, pokazywa-
ły upływ czasu.

Juhani Pallasma zauważa, że dzisiejsze budynki 
„celowo projektowane są w kierunku pozbawionej 
odniesienia w czasie perfekcji, nie zawierają wymia-
ru czasu ani też nieuniknionego i doniosłego intelek-
tualnie procesu starzenia się. Ta obawa przed ślada-
mi użytkowania i wieku związana jest z naszym lę-
kiem przed śmiercią” [5].

Już od lat 30. XX w. trwa nieustający karnawał 
młodości i dzieciństwa – zdziecinnienia. Starość 
i śmierć są wypierane (w psychologicznym znacze-
niu) z codziennego życia i zbiorowej świadomości. 
W mentalności społecznej śmierć została zastąpio-

na kiczem, tak jak chce Kundera. Architektura jest 
towarem, podlega więc marketingowym strategiom. 
A te wymagają od niej nowości i młodości. Ślady sta-
rzenia się i używania są zakazane. Otacza nas świat 
jednorazowego użytku – po użyciu zmiąć i wyrzu-
cić. Zmiany w odczuciu czasu w ciągu ostatniego 
wieku wynikają z jego nieporównywalnego z niczym 
przyspieszenia i „spłaszczenia” (Juhani Pallasma). 
Dzisiaj istniejemy wyłącznie w czasie teraźniejszym.  
Dzisiaj zamiast „czasu odnalezionego” Marcela Pro-
usta, zaklętego w dziele sztuki, mamy kicz poprze-
dzający nicość.

Czasoprzestrzeń naukowa, jej wszechogarniające 
continuum, są sprzeczne z intuicyjnym odbiorem prze-
strzeni i czasu. Przerażający jest ogrom wszechświa-
ta, z jego tajemnicą kwantów i jednoczesnym zacho-
dzeniem zjawisk w punktach nieskończenie odległych, 
gdzie Bóg zdaje się jednak „grać w kości” [6]. Nauko-
wą rzeczywistością rządzi statystyka – prawdopodo-
bieństwo. Uczeni przybliżają się do koncepcji jedności 
wszystkiego i jego jednoczesności. Podobnie jak nie-
potrzebna jest w niej „hipoteza Stwórcy” (Stephen Haw-
king), znika pojęcie czasu. Teraz zamiast czasu wszyst-
ko dzieje się jednocześnie. Nie w ułamku sekundy,  
ale jednocześnie na Ziemi i w nieskończenie wielkiej 
odległości świetlnej. Fizycy dysponują doświadczal-
nymi dowodami tej tezy. Nazywają je „transakcyjną 
interpretacją mechaniki kwantowej”. Czas jest tylko 
konstrukcją naszej świadomości [7]. Zasada nieozna-
czoności wprowadziła pojęcie rzeczywistości równole-
głych czy jednoczesnych. Gdzie w takim świecie szu-
kać czasu, przemijania, wieczności?

Przed tą obcą, bo nie do odczucia, wizją, jedyne 
schronienie jest w nas samych. Pomagają w tym zna-
ne i akceptowane przestrzenie. Ich główną zaletą jest 
namacalny wymiar czasu. „Nic nie daje człowiekowi 
pełniejszej satysfakcji, aniżeli uczestniczenie w pro-
cesie, który wykracza poza życie jednostki” [8] .Po-
zbawienie nas tych związków ma druzgocące konse-
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kwencje dla naszej psychiki. Juhani Pallasma nazy-
wa ów zanik wymiaru czasu i związaną z tym elimi-
nację fizycznej, namacalnej, materialnej istoty – „ar-
chitektonicznym autyzmem” [9].

Pojęcie wieczności, którą operuje Lech Niemojew-
ski – nieskończonego trwania, jest obce kulturze bud-
dyjskiej czy zen. Podstawowe dla nich właściwości to 
ruch i droga. Zasada ruchu prawa (tyb. lung), oddechu 
życia, wszechmocny, wszechprzenikający rytm, uni-
wersum, w którym tworzenie światów i ich destrukcja 
następują jedne po drugim. Podobnie jak wdech i wy-
dech w ludzkim ciele. Tutaj bieg słońca i ruch planet 
gra podobna rolę jak cyrkulacja krwi i psychicznych 
energii w ludzkim organizmie. Wszystkie siły wszech-
świata, jak i te pochodzące z ludzkiego umysłu są mo-
dyfikacjami prany [10]. Przestrzeń w tym ujęciu to je-
dynie miejsce, gdzie dzieje się jakieś zdarzenie. Czas 
i przestrzeń stanowią największą tajemnicę człowie-
ka. Tak jak odczucie przestrzeni jest związane z po-
czuciem ruchu ciała, tak odczucie czasu jest związa-
ne z ruchem umysłu. Czas to wymiar świadomości.

Przestrzeń odgrywa istotną – praktyczną rolę w me-
dytacji, gdy np. świadomie wywołane odczucia altru-
istycznej miłości, współczucia, współodczuwanej rado-
ści oraz duchowej równości zostają wyprojektowane 
w sześciu kierunkach – w czterech kierunkach Świata, 
zenit i nadir. Kierunki te powinno się dokładnie wyobra-
zić tak (posługując się bliskimi i dalekimi rzeczami, kon-
kretnymi miejscami), aby niejako je „dotknąć” i w ten 
sposób „świadomie zagłębić umysł w przestrzeni”.

Podobnie: doświadczenie czasu to ruch. Porusza-
nie się w idealnej harmonii z najbardziej wewnętrz-
nym rytmem swojego jestestwa, pulsującym rytmem 
Wszechświata w nich samych. Ci, którzy to osiągną, 
są wieczni, w takim znaczeniu, że nie doświadczają już 
czasu. To, co nazywamy „wiecznością” w buddyzmie, 
to nie jest określony (nieskończony) okres trwania 
czasu, lecz „doświadczenie ponadczasowości” [11].

Tak więc i doświadczeniu ciała, i doświadczeniu 
umysłu, w buddyzmie przestrzeń, czas, ponadcza-
sowość stanowią duchowy – wewnętrzny wymiar 
człowieka.

Muzeum – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli jest unikalnym w skali światowej 
pomnikiem ufundowanym przez naród wielkiemu ro-
dakowi. Wotum w formie parku. Budowa rozpoczęta 
po 1918 roku, według projektu profesora Franciszka 
Krzywda-Polkowskiego, nie została ukończona. Prze-
rywa ją wojna. Wspaniała, modernistyczna – geome-
tryczna kompozycja kontrastuje z krajobrazowym, an-
gielskim układem zieleni. 

Projekt rewaloryzacji parku przewidywał pozosta-
wienie wszystkich oryginalnych elementów, dokoń-
czenie koncepcji autora oraz oczyszczeniu parku ze 
wszystkich obcych naleciałości i samosiejek. Drze-
wa, które zostały zasadzone ręką Franciszka Krzyw-
da-Polkowskiego, są dziś olbrzymie. Wiele z nich wy-
maga wymiany. Po blisko 100 latach, niektóre gatun-
ki dobiegają kresu swojego życia. Budynki i mała ar-
chitektura były w bardzo złym stanie technicznym.

Dzięki Krzywda-Polkowskiemu czas w parku za-
trzymał się, w doświadczeniu ponadczasowości. Park 
żyje, zmienia się zgodnie z biegiem pór roku. Rytmy 
przyrody, tworzące interferencje istnienia, możemy 
odczuwać całym ciałem. Spacerując po nierównych 
alejkach i schodach, oddychając wilgotnym powie-
trzem rzeki Utraty, wdycha się zapachy drzew, krze-
wów i kwiatów. Jest to odczuwanie trwania „poza 
czasem”. Muzyka szumu drzew i śpiewu ptaków 
w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina jest pierw-
sza przed jego nutami. Chociaż i one tutaj także roz-
brzmiewają w najlepszych wykonaniach, na koncer-
tach w dworku i w otwartym amfiteatrze „na wodzie”.  
Dźwięk inaczej się rozchodzi z okien kameralnego 
pomieszczenia, a inaczej na plenerowym koncercie, 
niesiony na fali stawu. 
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Funkcjonalna przestrzeń nowych domów ma 
w tym nie przeszkadzać. Architektura ma stanowić 
tło. Szkło – dawać nawarstwienia odbić nieba i drzew 
lub zacierać granice domów. Lokalny kamień, z któ-
rego zbudowano ściany – przekazywać ciężar i zimno  
ziemi. Drewno słupów i belek – swoją szorstkością, 
zapachem, starzejącą się szarością nieobrobionej 
jedliny, jest częścią Parku. Obok od 90 lat rosną  
takie żywe drzewa. Kamienną ścianę i okorowaną da-
glezję możemy dotknąć dłonią [12], poczuć z bliska 
ich zapach. Dotyk najpełniej przekazuje człowiekowi 
obraz świata, zapach jest najtrwalszym jego nośni-
kiem. Możliwość odbierania architektury wszystkimi  
zmysłami przybliża jej przestrzeń do odbioru kra-
jobrazu. „Technologiczne namioty” nowych do-
mów mają dawać tylko schronienie przed desz-
czem i śniegiem. 

Wielozmysłowe doświadczenie Parku w Żelazo-
wej Woli ma być głębszym sposobem „bycia” aniżeli 
uczestnictwo w jakiejkolwiek narracji. Marcel Proust 
uważał, że słowa dzielą ludzi, że nie są w stanie prze-
łamać bariery naszej obcości. Tylko muzyka, oddając 
uczucia, „jest właściwym narzędziem – posiada od-
powiednią prawdę, logikę, ścisłość, której nie posia-
da słowo” [13]. W wewnętrznej podróży przez nasz 
czas pomóc mogą tylko zapomniane na pozór, mi-
gawkowe odczucia z przed lat: zapach pleśni, skrzy-
pienie schodów, zimno klamki w dłoni, smak Magda-
lenki umoczonej w herbacie. Ich nośnikami jest całe 
ciało. Tylko one mogą nam przywrócić utracony czas, 
który dzięki sztuce może zamienić się w odczucie po-
nadczasowości. W świadomość bycia częścią Wiel-
kiego Porządku, który jest ponad nami. Jest to jedy-
ne znane mi schronienie przed pustką wieczności.
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Trwanie i przemijanie architektury dotyczy wszystkich budowli. Pawilony tymczasowe posiadają „inspirujący” 
element nietrwałości budynków, co może przynosić określone korzyści. Tymczasowość może być i bywa 
inspirująca, przypominając z jednej strony o nieuchronności przemijania, z drugiej stanowi impuls i wyzwanie 
dla architektów do działań zmierzających do kształtowania architektury adekwatnej do miejsca i czasów 
w których żyjemy. Pawilony tymczasowe wyróżniają się oryginalną architekturą, czasami kontrastują z otoc-
zeniem. Powstają w ciekawych, ważnych miejscach w mieście i są zapamiętywane, przez co wydłużany jest 
proces przemijania.

Słowa kluczowe: architektura, trwanie, przemijanie

Lasting and passing of architecture are regarding all buildings. Temporary pavilions have “inspiring” element of 
the impermanence of buildings what can bring determined benefits. The temporariness can be and is inspiring, 
reminding from one side of the inevitability of passing, on the other is posing impulse and a challenge for archi-
tects for activity aimed at the forming of architecture appropriate to place and time in which we live. Temporary 
pavilions are distinguished by unique architecture, sometimes in contrast with the surroundings. They emerge in 
interesting, important places of the city and are remembered what the process of passing is being extended by. 
 

Keywords: architecture, lasting, passing

Trwanie i przemijanie to zagadnienia, które doty-
czą wszystkich i wszystkiego, także architektury. Jak 
długo trwają obydwa te procesy w odniesieniu wła-
śnie do architektury zależy od bardzo wielu czynni-
ków. Trudno bowiem porównywać piramidy egipskie 

i budowle rzymskie z budynkami pochodzącymi z XX 
wieku. Sposób budowy i użyte materiały mają nieba-
gatelny wpływ na trwałość obiektu. Jednak istnieją 
również budowle celowo stworzone na krótki okres 
czasu, takimi są pawilony tymczasowe.
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Pawilon tymczasowy – Humboldt-Box w Berlinie (fot. K. Strumiłło, 2011)
Temporary pavilion – Humboldt-Box in Berlin (photos by K. Strumiłło, 2011)
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Zagadnienie trwałości obiektu było wielokrotnie 
tematem rozważań. Rasmussen twierdzi, iż dzieło ar-
chitektoniczne powinno przetrwać aż w odległą przy-
szłość. Architekt bowiem tworzy scenerię dla długiej, 
powoli toczącej się akcji, więc musi ona być na tyle 
elastyczna, by dostosować się do nieprzewidzianych 
improwizacji. Uważa także, iż na etapie projektowania 
budynek powinien w miarę możliwości wyprzedzać 
swój czas, by pasował do okresu, na jaki przypadnie 
jego życie. Stewart Brand w książce pt. How Buildings 
Learn: What happens after they’re built, proponuje wy-
dzielenie sześciu warstw w budynku (działka, konstruk-
cja, powłoka, instalacje, podziały wewnętrzne i wy-
posażenia) i opisuje ich czas trwania. Jego zdaniem 
warstwy starzejące się szybciej wyznaczają szybkość 
zmian i postęp w budownictwie. Warstwy o najdłuż-
szym czasie trwania (konstrukcja) ograniczają szyb-
kość przebiegu zmian. Ale wszystkie stworzone obiek-
ty podlegają procesowi przemijania. Jest to naturalny 
proces niszczenia z czasem, kiedy widzimy fragmen-
ty niszczejącego budynku, w którym każdy detal pod-
kreśla przemijanie i zapomnienie. Budynek można wy-
burzyć, tworząc nowy, odnowić go bądź adaptować. 
Wiele cennych budowli jest też odbudowywana i re-
konstruowana. W ten sposób przedłuża się życie bu-
dynków. A co w takim razie z obiektami tworzonymi na 
krótką chwilę? Zjawisko to kryje w sobie bardzo wie-
le możliwości twórczych. Można odnieść wrażenie, iż 
architekci tworzący pawilony tymczasowe prześcigają 
się w innowacyjności. Stewart Brand uważa, że obec-
nie niektórzy architekci projektują swe obiekty jedynie 
z myślą ich sfotografowania w dniu otwarcia, rzadko 
myśląc o projektowaniu dla przyszłości. Jednak takie 
stwierdzenie można uznać za kontrowersyjne.

Tymczasowość może być i bywa inspirująca, przy-
pominając z jednej strony o nieuchronności przemi-
jania, z drugiej stanowi impuls do działań zmierza-
jących do kształtowania architektury adekwatnej do 
miejsca i czasów w których żyjemy. Pawilony tymcza-

sowe wyróżniają się oryginalną architekturą. Wszyst-
kim tym działaniom przyświeca wspólny cel: ocalić 
od zapomnienia. Dominik Perrault jest zdania, że ar-
chitektura powinna wzruszać i to doznawanie emo-
cji jest niezapomniane [1]. 

Najbardziej popularne w ostatnich latach pawilony 
tymczasowe powstają w londyńskim Kensington Gar-
dens na zlecenie Galerii Serpentine. Jest to unikato-
wa na światową skalę inicjatywa, mająca na celu pre-
zentowanie prac znanych architektów z całego świata. 
Tymczasowy obiekt co roku projektowany jest przez 
innego znanego architekta, ale nie mającego jeszcze 
realizacji architektonicznej w Wielkiej Brytanii. W tym 
roku jego autorem jest laureat Nagrody Pritzkera, Peter 
Zumthor. Pawilon tworzy czarna prostopadłościenna 
bryła, która wynurza się pośród drzew parku. Obiekt 
ze ślepymi ścianami jakby odwraca się od zwiedzają-
cych, ignoruje otoczenie, ale jednocześnie prowoku-
je. Każdy chce bowiem zajrzeć do środka, by odkryć 
jego tajemnicę. A wnętrze to przeciwieństwo surowej 
i zimnej fasady. W centrum architekt umieścił tętnią-
cy życiem ogród, który nazwał hortus conclusus, czyli 
miejscem do medytacji. Takie zamknięte ogrody zakła-
dano w średniowieczu. Tajemniczy prostopadłościan, 
który znajduje się obok Galerii Serpentine udostępnio-
no dla publiczności w lipcu na okres ok. 3 miesięcy. 
W książce pt. „Myślenie Architekturą” Zumthor napi-
sał, że architektura ma swój własny obszar istnienia. 
Uważa on ponadto, iż „nie jest zasadniczo przesła-
niem, ani znakiem, lecz oprawą i tłem dla przemijają-
cego życia, wrażliwym naczyniem dla rytmu kroków po 
podłodze, dla skupienia przy pracy, dla ciszy snu”[2]. 
Ślad takiego myślenia jest także w jego projekcie dla 
Galerii Serpentine, choć na pierwszy rzut oka można 
odnieść zupełnie inne wrażenie. 

Historia pawilonów Serpentine Gallery sięga 2000 
roku, kiedy powstał pierwszy z pawilonów tymczaso-
wych w Kensington Garden według projektu Zahy 
Hadid. Od tego czasu co roku powstające pawilony 
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przed galerią można odwiedzać w miesiącach letnio-
jesiennych. W kolejnych latach projektowali je: Da-
niel Libeskind (2001), Toyo Ito (2002), Oscar Niemey-
er (2003), MVRDV (2004), Álvaro Siza we współpracy 
z Eduardo Souto de Moura i Cecil Balmond (2005), 
Rem Koolhaas i Cecil Balmond (2006), Olafur Elias-
son i Kjetil Thorsen (2007), Frank Gehry (2008), SA-
NAA (2009), Jean Nouvel (2010). Dotąd odwiedziło je 
ponad 800 tys. ludzi, a ubiegłoroczny pawilon znalazł 
się na czwartym miejscu w rankingu najczęściej od-
wiedzanych wystaw designu i architektury na świecie 
(wg. magazynu „The Art Newspaper”). Budynek ten 
składał się z odważnych form geometrycznych, ale 
i ciekawej kolorystyki. Jedno jest pewne, iż co roku 
twórcy pawilonów zaskakują wszystkich swoją kre-
atywnością i innowacyjnym podejściem do projekto-
wanej struktury. Pawilony w Kensington Garden służą 
przede wszystkim promocji galerii, ale pełnią też inne 
funkcje, co roku inne. W pawilonie autorstwa Olafu-
ra Eliassona odbywały się sympozja i dyskusje, za-
projektowanym przez SANAA czytano poezję, a te-
goroczny pawilon służy jako kawiarnia oraz miejsce 
wykładów i spotkań z artystami.

Innym znanym miejscem wznoszenia pawilonów 
tymczasowych jest Schloss Platz (Plac Zamkowy) 
w Berlinie. W 2008 roku został otwarty White Cube – 
tymczasowe Centrum Sztuki, zaprojektowane przez 
wiedeńskiego architekta Adolfa Krischanitz’a. Berliń-
ski tymczasowy pawilon wystawowy (temporäre Kun-
sthalle) oferował miastu z zewnątrz powierzchnię pro-
jekcyjną, a w swych wnętrzach duże pomieszcze-
nie wystawowe z wpisaną księgarnią oraz kawiarnią. 
Łącznie liczył on około 600 m2 powierzchni wysta-
wienniczej, którą otwarto na Berlinbienale 2008. Bu-
dynek mierzący 56 metrów długości, 20 metrów sze-
rokości i 11 metrów wysokości, o lekkiej, drewnianej 
konstrukcji, tekturowo-gipsowych ścianach, pokryty 
wymienną „plastikową skórą” naciągniętą na stalo-
we rusztowanie, stał się nośnikiem obrazu dla prac 

artystów. Tymczasowy pawilon wystawowy dał szan-
sę zaprezentowania się zagranicznym artystom, zaś 
berlińska publiczność zyskała przestrzeń ekspozy-
cyjną w samym centrum miasta. 

W 2010 roku na Placu Zamkowym powstał kolej-
ny pawilon – Humboldt-Box. Składa się on z sześciu 
kondygnacji naziemnych, a jego zadaniem jest przede 
wszystkim prezentować projekt zamku i przyszłych 
użytkowników aż do chwili otwarcia zamku miejskie-
go czyli przez okres ośmiu lat. Humboldt-Box nawią-
zuje do pomysłu pawilonu informacyjnego z tarasem, 
z którego można było w latach 1996–2000 oglądać 
postępy prac budowlanych na Placu Poczdamskim. 
W środku stalowej konstrukcji pawilonu informacyj-
nego, obok makiety i rozrysowanych projektów, zo-
baczyć można wystawy prezentujące przyszłych użyt-
kowników zamku miejskiego w Berlinie, tworzących 
tzw. Forum Humboldtów: Fundację Pruskiego Dzie-
dzictwa Kultury (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), 
Fundację Bibliotek (Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin) oraz Uniwersytet Humboldtów. Parter pełni 
funkcję informacyjną, natomiast ostatnie piętro mie-
ści kawiarnię oraz tarasy widokowe. Opinie o jakości  
architektury pawilonu są rożne. Można sądzić, iż usta-
wienie tymczasowej, turkusowej konstrukcji w histo-
rycznym centrum miasta, obok katedry, opery i Wyspy  
Muzeów prowokuje słowa krytyczne. Jednocześnie 
kontrast tych budowli nasuwa myśli o trwaniu archi-
tektury. Z jednej strony widzimy solidne, zabytkowe 
budowle o znaczenie historycznym, z drugiej tymcza-
sowy, „prowizoryczny” pawilon przypominający pu-
dełko. Zadaniem takiego zestawienia obiektów jest 
przyciąganie zwiedzających, ale nie tylko. Jak pod-
kreśla Kazimierz Wejchert, każda ulica może i powin-
na być komponowana jako swego rodzaju dzieło ar-
chitektury przestrzeni. Można założyć, że może ona 
być realizowana długo nawet kilkanaście lat, ulega-
jąc przetwarzaniu [3]. Pawilony tymczasowe organi-
zują przestrzeń podczas realizacji tych zmian. Ponad-
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to celem pawilonów jest spełniać swoje cele użytko-
we przez krótki okres czasu. Wraz z rozbiórką koń-
czy się przekazywanie danej treści, ale nie musi koń-
czyć się odejście obiektu w zapomnienie. 

W Polsce pawilony pełnią podobne funkcje. 
Wprawdzie okazuje się, że obiekt pomyślany jako 
tymczasowy może zacząć żyć własnym życiem. Przy-
kładem jest Pawilon Informacyjny Eko-Park w Warsza-
wie, który powstał na terenie osiedla mieszkaniowe-
go. Pawilon o pow. 330 metrów kwadratowych i miał 
początkowo służyć deweloperowi jako punkt sprze-
daży mieszkań. Niespodziewanie zaczął odgrywać 
inną rolę, stając się sceną dla wydarzeń artystycznych 
i towarzyskich. Niektóre pawilony są rozbierane, inne 
sprzedawane kolekcjonerom sztuki, a inne wrastają 
w przestrzeń miejską pozostając na bardzo długo.

Z pewnością inaczej musimy odnieść się do trwa-
nia i przemijania obiektów tymczasowych, a inaczej 
do budynków wznoszonych na dłuższy okres czasu. 
W pierwszym przypadku te zagadnienia są zamierzo-
ne i określone, w pozostałych przemijanie, dewasta-
cja, powolne niszczenie to zagadnienia naturalne. 
Jednostkowa architektura, w której każdy niszczejący 
detal podkreśla przemijanie i zapominanie, możemy  
obserwować na co dzień. Obiekty tymczasowe, które 
przemijają szybko, czy są też szybko zapomniane? 
Pamięć ludzka jest zawodna, ale istnieją zdjęcia, do-

kumentacje, które nam o nich przypominają. Czasa-
mi celowo przywołujemy rzeczy zapomniane, dlate-
go organizujemy między innymi wystawy. Mogą więc 
trwać w naszej pamięci i wyobraźni, później w następ-
nych pokoleniach. Dowodem na to, iż chcemy zatrzy-
mać w pamięci powstające na krótki czas pawilony, 
jest wydana w 2011 roku książka pt. Serpentine Gal-
lery Pavilons 2000–2011 autorstwa Philipa Jodidio. 

Analizując aspekt trwania i przemijania w obec-
nym czasie, może nasunąć się pytanie: czy długie 
trwanie architektury rzymskich zabytków „wieczne-
go miasta”, o których świetność dbał m.in. Vigno-
la jest dziś równie możliwe? Jak postępująca de-
wastacja budynków w naszej przestrzeni miejskiej, 
może być odczytywana w kontekście nas samych, 
mieszkańców miasta? Jak postrzegane jest przemi-
janie architektury? To są pytania na które trudno jed-
noznacznie odpowiedzieć, zważywszy na zmienia-
jące się warunki i oczekiwania. Różnica w trwaniu 
i przemijaniu pawilonów tymczasowych jest taka, iż 
nie zdążą one ulec naturalnej destrukcji. Po krótkim 
czasie istnienia są rozbierane i często zastępowane 
nowymi. Zazwyczaj powstają w ciekawych, ważnych 
miejscach. Poruszają one inny wymiar przestrzeni 
miejskiej, ale każdy element przestrzenny kształtu-
jący miasto jest naznaczony pewną treścią – histo-
rią i upływającym czasem. 

PRZYPISY
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PAMIĘTAĆ PRZESZŁOŚĆ

THE  MEMORY  OF  THE  PAST

Artykuł porusza zagadnienie poszanowania i ochrony drewnianej zabudowy z terenów wiejskich Podlasia. 
Przemiany kulturowo-cywilizacyjne, jakie miały miejsce przez ostatnie dziesięciolecia, spowodowały sukce-
sywny zanik wielu elementów dziedzictwa materialnego i duchowego po tradycyjnej kulturze ludowej. Pa-
mięć o przeszłości, a zatem tego, co nas ukształtowało, z jednej strony może być siłą napędową dla rozwo-
ju wsi, jak również stanowić klucz, do podtrzymywania i umacniania identyfikacji z miejscem zamieszkania.

Słowa kluczowe: pamięć, przeszłość, miejsce zamieszania, tożsamość

The paper concerns the issue of respect and protection of the rural wooden building development from the 
countryside of Podlasie. Cultural and civilizational transformations, which have been taking place for the last 
decades, caused the gradual disappearance of many elements of the material and spiritual legacy after the 
traditional culture. The memory of the past, that is what crated us, from one side can be the driving force for 
the development of the countryside as well as constitute the key to maintaining and consolidating the iden-
tification with the place of living.

Keywords: memory, past, place of living, identity

Wieś, jako szczególny obszar refleksji nad otocze-
niem [1], zawiera w sobie konotacje duchowego i rze-
czywistego doświadczania go. Poprzez wartości, takie 
jak kult tradycji, integracja z przyrodą, tożsamość z miej-
scem zamieszkania (wsią, okolicą, domem) – „auten-
tyczna” kultura wsi jest antonimiczna względem tej no-
woczesnej – „rzekomej” kultury miasta [2], gdzie owe 
wartości coraz częściej stają się już złudzeniem. 

Ich trwałość w wiejskim systemie znaczeń, daw-
niej miała głębokie zakotwiczenie życiowe i przejawia-
ła się w codziennych czynnościach, praktykach i wie-

rzeniach. Obszar najbliższy człowiekowi był wówczas 
niejako uświęcony i nazywano go prywatną ojczyzną, 
czy rodzinnym gniazdem [3]. Owa relacja człowieka 
z otoczeniem, nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie 
podłoże emocjonalne i stosunek uczuciowy, które 
S. Ossowski nazywa wręcz magiczną relacją pomiędzy 
osobowością jednostki i jej miejscem urodzenia [4]. 

Dzisiejsze zderzenie tradycji ze współczesnością, 
które coraz częściej dotyka również obszary wiejskie 
sprawia, że zależności człowieka z przestrzenią, któ-
rą zasiedla, zaczynają ulegać pewnym przekształce-
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niom. Przemiany ekonomiczno-społeczne, sytuacja 
demograficzna oraz zmiana charakteru życia na wsi, 
powodują sukcesywny zanik wielu elementów dzie-
dzictwa materialnego i duchowego po tradycyjnej kul-
turze ludowej. Pierwsze widoczne są „gołym okiem” 
w przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej, w któ-
rej coraz częściej dochodzi do wprowadzania w hi-
storyczną tkankę nowych form, uważanych za wy-
znacznik postępu czasu. Na polu kultury duchowej 
z kolei odbija się to odchodzeniem w niepamięć idei 
i treści, stanowiących istotę dawnego porządku i bę-
dących zarazem fundamentem w budowaniu poczu-
cia identyfikacji z miejscem. 

Pomimo ogólnie postępujących zmian kulturowo-
cywilizacyjnych, istnieją jednak miejsca, które nadal 
są dla ich mieszkańców swoistym mikrokosmosem, 
tak w geograficznym, jak i symbolicznym kontekście, 
gdzie nadal widoczna jest dbałość i poszanowanie 
dla przekazywanych od pokoleń wzorców. Dowo-
dem na to są wsie ze wschodnich terenów woje-
wództwa podlaskiego, leżące na pograniczu pol-
sko-białoruskim. Burzliwa historia tych terenów, jak 
również fakt, że zamieszkują je społeczności zróż-
nicowane etnicznie i narodowościowo (m.in. Polacy, 
Białorusini, Ukraińcy), językowo i wyznaniowo (teren 
styku chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego), 
wpłynęły na wytworzenie się tam swoistego mode-
lu kultury, który przejawia się w materialnej i ducho-
wej sferze życia.

Ta ziemia jest inna – pisała I. Matus. – W oczy ude-
rzają inne barwy, (...) ludzie (...) inaczej zdobią domy 
i świątynie, a krzyże mają inny kształt [5]. Specyfiką 
tutejszego krajobrazu kulturowego jest także zacho-
wany do dnia dzisiejszego i stanowiący unikat na ska-
lę polską, a nawet europejską, układ osadniczy i ko-
munikacyjny, genezą sięgający jeszcze XVI wieku.  
Typowe dla tej części kraju wsie o układzie szere-
gowym, cechowała wyjątkowo precyzyjna organiza-
cja siedlisk z charakterystyczną lokacją budynków 

w ich obrębie. Kształtem zbliżone do wydłużonego 
prostokąta, sytuowano je prostopadle do drogi głów-
nej. Szczytem do niej dobudowano dom mieszkal-
ny, za którym w głębi, ciągnęły się budynki gospo-
darcze oraz stodoła ustawiona przeważnie w po-
przek. Obecna zabudowa tych terenów, w większości  
pochodzi z I połowy XX wieku czyli z okresu po po-
wrocie z bieżeństwa [6]. Stojące szczytem bądź ka-
lenicą do ulicy domy cechuje wyjątkowy detal na ele-
wacjach. Unikatowe wzory i ornamenty, pojawiające 
na oknach, okiennicach, narożach, okapach, gankach 
i werandach oraz wszechobecny kolor, stanowią inte-
gralny wyznacznik kultury pogranicza i zdecydowa-
nie odróżniają budownictwo wschodnich rubieży, od 
domów występujących w zachodniej części Podlasia. 
Odrębności widoczne są także w układzie funkcjonal-
nym wnętrza, jego wyposażeniu i estetyce, na któ-
re istotny wpływ wywiera, podobnie jak dawniej tra-
dycja oraz religia, nakazujące szacunek dla kanonu 
regulującego kształtowanie przestrzeni mieszkalnej. 

Zdumiewający jest fakt, że ów tradycyjny porządek 
przetrwał tam do dnia dzisiejszego. Drewniana zabu-
dowa, żyjąc swoim rytmem, według prostych i trady-
cyjnych reguł, wydaje się przy tym jakby innym, nie-
rzeczywistym, bajkowym wręcz światem. Jednak po-
mimo, niekiedy świadomie odpychanej cywilizacji [7], 
dochodzi ona i tutaj, odciskając swe ślady na histo-
rycznej tkance. Pojawiające się nowe domy, poprzez 
swoją formę, materiał budowlany czy układ dachu, 
burzą tradycyjny wygląd i ducha miejsca. Zjawiskiem 
najbardziej przykrym jest także widok opuszczonych 
zagród i budynków o niemałych walorach architekto-
nicznych, co wiąże się z nieuchronną ich rozbiórką, 
a tym samym odejściem w niepamięć. 

Problem ochrony i zachowania drewnianej archi-
tektury oraz dziedzictwa kulturowego Podlasia jest 
jedną z kluczowych kwestii dla podtrzymania pamię-
ci wśród tych i następnych pokoleń. W tym celu De-
partament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzę-
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du Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po-
dejmuje szereg działań mających na celu umacnia-
nie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców oraz 
szerzenie rodzimych elementów tejże kultury wśród 
turystów. Jedną z takich akcji jest organizowany cy-
klicznie od 2005 roku konkurs na „Najlepiej Zacho-
wany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego 
w Województwie Podlaskim”. Jego celem jest zwró-
cenie uwagi na walory architektoniczne drewnianych 
zabudowań oraz konieczność kontynuacji i posza-
nowania lokalnych tradycji budowlanych. Wskazu-
je również prywatnym właścicielom możliwości do-
stosowania obiektów do współczesnych potrzeb, 
przy zachowaniu ich pierwotnych funkcji. Regulamin 
konkursu obejmuje swoim zasięgiem nie tylko domy 
mieszkalne, ale również drewniane budynki gospo-
darcze – spichrze, stodoły, wozownie, budynki uży-
teczności publicznej, np. dworce kolejowe, karczmy, 
budynki przemysłowe, wiatraki i młyny oraz wiejskie 
zagrody powstałe do 1956 roku. 

Nagrodą za trud i wysiłek włożony przez właści-
cieli w zachowanie ich walorów kulturowych jest gra-
tyfikacja finansowa, która może być przeznaczona 
na dalszy wkład w utrzymanie należytego poziomu 
technicznego. Większość obiektów jest zgłaszana do 
konkursu przez władze gminne, co świadczy o po-
trzebie rozpropagowania tej idei wśród osób prywat-
nych. Jak mówi jeden z jurorów konkursu, S. Zgrzy-
wa, jest to także apel do samorządów lokalnych, 
o pomoc właścicielom przy pisaniu wniosków, co bę-
dzie miało swoje konsekwencje w przyszłości i przy-
niesie pokłosie w postaci samoświadomości kultu-
rowej samych mieszkańców [8]. Każdą edycję kon-
kursu kończy opublikowany katalog nagrodzonych 
obiektów wraz z fotografiami i opisem, a w planach 
Urzędu Marszałkowskiego jest także wydanie zdjęć 
w formie albumu.

W 2006 roku konkurs ten wygrała zagroda Stefa-
na Czabaja ze wsi Nowoberezowo w gminie Hajnów-

ka, który otrzymał również wyróżnienie za promocję 
kultury województwa podlaskiego, a jego „Chata Ste-
fana – powrót do przeszłości”, została uznana za pro-
dukt turystyczny. Zamiłowanie do tradycji i sentyment 
miejsca pochodzenia spowodowały, że kupił on i od-
restaurował chaty z 1896 i 1901 roku, w których za-
łożył skansen prezentujący dawne wyposażenie wnę-
trza, gospodarstwo agroturystyczne oraz fermę strusi:

Urodziłem się po drugiej stronie ulicy – mówi właści-
ciel – ale długo mnie tu nie było i wszystko, co teraz mam, 
jest kupione (...) Zaczęło się od jednej chaty. Ziemię, 10 
hektarów, kupiłem w 1999 roku, a w 2000 pierwszą  
chatę. Nakryłem ją słomą, wyrzuciłem płoty, postawi-
łem balasy i zaczęli przyjeżdżać turyści. Zgromadziłem 
wszystko, co kiedyś było potrzebne do codziennego  
użytku – krosna stoją, kołowrotek, żarna. To wszystko zani-
ka, a szkoda. (...) Nasza architektura jest piękna, ale musi  
być człowiek stąd, aby czuł tradycję [9].

Podobną historię przedstawia zagroda Marii i Ser-
giusza Niczyporuków we wsi Budy, która otrzyma-
ła I miejsce w roku 2010. Na całą zagrodę składa 
się przeniesiona na te miejsce chata, stodoła, wo-
zownia, budynek inwentarski oraz typowe elementy 
małej architektury wiejskiego siedliska, jak studnia 
z żurawiem czy ule. Co ciekawe chata, która stoi tam 
obecnie, zauważona została dziesięć lat wcześniej 
przez przypadek przez syna obecnego właściciela 
i ocalona przed spaleniem. Cały kompleks funkcjo-
nuje obecnie jako pensjonat, karczma z regionalny-
mi daniami oraz mini skansen, po którym oprowa-
dzają właściciele. Jednak zwiedzanie go, (...) to nie 
tylko oglądanie budynków, to też poznawanie pewnej 
filozofii życia, życia z zgodzie z otoczeniem, w opar-
ciu o naturalne produkty, rytm pór roku i świąt cer-
kiewnych [10]. W programie telewizyjnym „Tydzień 
białoruski”, prezentowanym przez TVP oddział w Bia-
łymstoku, szerzącym i promującym kulturę mniej-
szości narodowej, zamieszkującej tereny pograni-
cza, Sergiusz Niczyporuk mówi:
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Niektóre elementy kultury odchodzą do przeszło-
ści To bardzo smutne. Na szczęście architektura nie 
ginie. Jest coraz więcej gospodarstw, których już nikt 
nie zamieszkuje. Budynki stoją opuszczone, ale są 
bardzo trwałymi świadkami przeszłości. Idea konkur-
su jest taka, aby dawać im drugie życie, tak jak stało 
się u nas w Siole Budy. Nasze zabudowania są bar-
dzo stare, zwłaszcza chata, która liczy ponad sto sie-
demdziesiąt lat. Odkąd przenieśliśmy ją do nas i wy-
remontowaliśmy, może stać jeszcze ze sto lat i dosko-
nale przedstawiać architekturę Podlasia [11].

Idea poszanowania tego, co nas ukształtowało, po-
zwala na zachowanie (nie tylko w pamięci) ginących 
we współczesnym świecie, odciśniętych w architek-
turze śladów przeszłości. Zawarta w nich symbolika, 
łączy bowiem duchowość z fizycznością, historię i lu-
dzi – z przestrzenią. Ochrona naturalnej tkanki dzie-
dzictwa poprzez akcje promocyjne, turystyczno-rekre-

acyjne, poznawczo-edukacyjne, oprócz podtrzymywa-
nia kontinuum kulturowego tych terenów, może stać 
równocześnie siłą napędową dla ich rozwoju gospo-
darczego. Istotnym przy tym jest również fakt włącze-
nia w owe kulturotwórcze działania lokalnych społecz-
ności, dla których rozprzestrzenianie wartości, które 
reprezentują, równoznaczne jest z zachowaniem ich 
tożsamości. Jak pisał P. Kowalski, koncepcja odzy-
skania wartości egzystencjalnych (i materialnych) na-
leży do ważnych mitów współczesności [12]. Kultura 
„autentyczna” nie jest bowiem wartością niezmienną 
i może się niebawem okazać, że wobec dokonujących 
się transformacji jest to ostatni moment na możliwość 
przebywania wśród tradycyjnej zabudowy i poczucia 
„oswojonego” ducha miejsca – na eksodus na wieś.

Artykuł opracowano w ramach pracy statutowej 
nr S/WA/2/07.
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Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, s. 59.
[2] Ibidem, s. 59.
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został zniszczony (…) ludność po ewakuacji w głąb Rosji 
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ny zdeklasowana do stanu żebraczego, najczęściej zasta-
jąc ruiny i zgliszcza swych zabudowań [w:] I. Matus, Za-
pomniana operacja, [w:] Czasopis. Pismo Informacyjno 
-Kulturalne Wschodniej Białostocczyzny, nr 6/1997, s. 24.
[7] I. Matus, W dolinie górniej Narwi, [w:] Drzewo i sacrum. 
Podlaski szlak kulturowy 2009, s. 59.
[8] B. Bazydło, Drewniane zabytki (http://www.tvp.pl/bialy-
stok/aktualnosci/inne/drewniane-zabytki/4342442).
[9] K. Kościewicz, Chata Stefana (http://nadbuhom.free.ngo.
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[10] N. Klimuk, W drewnie czują duszę, [w:] Sami i sobie, 
Miesięcznik społeczno-kulturalny (http://www.samiosobie.
info/articles).
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„ŻYCIE ZAWSZE MA RACJĘ, A ARCHITEKTURA SIĘ MYLI...[1]”  
(LE CORBUSIER).
MIĘDZYWOJENNA ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA  
W KONTEKŚCIE ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ  
JEJ UŻYTKOWNIKÓW

"LIFE  IS  ALWAYS  RIGHT,  AND  THE  ARCHITECTURE  IS  WRONG...” 
(LE  CORBUSIER)
INTERWAR  HOUSING  ARCHITECTURE  IN  THE  CONTEXT  OF   
THE  CHANGES  INTRODUCED  BY  ITS  USERS

Artykuł dotyczy problematyki związanej z „drugim” życiem architektury mieszkaniowej. Po pierwszym okre-
sie, związanym bezpośrednio z budową, architektura mieszkaniowa często jest przebudowywana lub roz-
budowywana przez swoich właścicieli. W długiej perspektywie czasowej często mamy do czynienia z sytu-
acją, w której istniejąca zabudowa, choć nadal w dobrym stanie technicznym, nie ma już wiele wspólnego 
z pierwotną koncepcją. Jak można zinterpretować to zjawisko?

Słowa kluczowe: architektura międzywojenna, zmiany, zabudowa mieszkaniowa, modernizm

This paper applies to problems related to the „second” life residential architecture. After the first period, 
directly related to construction, the housing architecture is often rebuilt or extended by their owners. In the 
long term, we often have to deal with a situation in which existing buildings, but still in good condition, no 
longer has much in common with the original concept. How can we interpret this phenomenon?

Keywords: interwar architecture, change, residential housing, modernism
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Trwanie architektury jako materialnego dzieła sztu-
ki, można umownie podzielić na trzy okresy związa-

ne ze specyfiką jej powstawania. W pierwszym okre-
sie (faza koncepcyjno-ideowa) w umyśle projektanta 
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powstaje wyraźny kształt przyszłego dzieła, odwzoro-
wany następnie w postaci dwuwymiarowych rysun-
ków lub trójwymiarowych modeli w zmniejszonej ska-
li [2]. Po zakończeniu etapu projektowania następuje 
okres fizycznego powstawania budynku – wykonaw-
cy „tworzą” na podstawie dokumentacji technicznej 
obiekt w rzeczywistej przestrzeni. Trzeci okres to czę-
sto wieloletnia egzystencja budynku w czasie, prze-
kraczająca długość życia jednego pokolenia.

Pozorna trwałość materiałów budowlanych z jed-
nej strony chroni architekturę przed szybkim przemi-
janiem, ale z drugiej strony naraża ją na ciągłą kon-
frontację ze zmieniającymi się warunkami: zmianami  
struktury urbanistycznej, wymaganiami użytkowni-
ków, ich gustem oraz nowymi technologiami. Dzie-
ło architektoniczne jest często wielokrotnie prze-
budowywane, remontowane i dostosowywane do  
nowych ról. W przypadku architektury trudno roz-
dzielić procesy powstawania, trwania i przemijania, 
jej egzystencja jest raczej ciągłą reinterpretacją pier-
wotnego zamysłu projektanta, modyfikowaną i udo-
skonalaną przez kolejnych użytkowników. Jak pisze 
P. Blake [3], budynki posiadają więcej niż tylko jed-
no życie – po pierwszym, związanym bezpośrednio 
z powstaniem obiektu, następują kolejne, w których 
stopniowo przestają być istotne koszty budowy czy 
spełnienie potrzeb inwestora. W ich miejsce wchodzą 
natomiast zagadnienia natury estetycznej. Przemija-
nie architektury, jej stopniowe osuwanie się w nicość, 
może wynikać ze znużenia formą, niedopasowania  
do współczesnych potrzeb lub prozaicznej koniecz-
ności wymiany zużytej materii. Czasem jednak ży-
cie podsuwa inne rozwiązanie. Kolejni użytkownicy  
obiektu, wprowadzając nieznaczne zmiany i „ulepsze- 
nia”, remontując i dostosowując budynki do wła-
snych potrzeb, z jednej strony zapobiegają prze-
mijaniu architektury, z drugiej strony powodują  
wypaczenie pierwotnej koncepcji projektanta. Czy tak 
przetworzona architektura, pozostająca we względ-

nie dobrym stanie technicznym, uległa przemijaniu, 
czy nadal trwa? Czy doskonały projekt, z punktu wi-
dzenia krytyki architektury, może być oceniany bez 
wprowadzonych później zmian, czy właśnie one do-
pełniają go, wprowadzając czynnik ludzki, tak prze-
cież istotny w projektowaniu architektonicznym? Jak 
interpretować zmiany wprowadzane przez użytkowni-
ków w istniejąca strukturę budowlaną – jako zło ko-
nieczne czy naturalną kolej rzeczy?

Zespoły mieszkaniowe budowane na początku XX 
wieku są idealnym przykładem zauważonych powy-
żej tendencji. Przeszło 80 lat, które minęło od cza-
su powstania, pozwala spojrzeć na nie z odpowied-
niej perspektywy. Ich „pierwsze” życie [4] najczę-
ściej zostało już zakończone, oceniono również ich 
wkład w historię architektury w kontekście twórczo-
ści całej epoki. Dodatkowo nagły rozrost miast, któ-
ry nastąpił w okresie ich powstania, obnażył niedo-
pasowanie funkcjonalne i społeczne historycznych 
form zabudowy – konieczne stało się szersze spoj-
rzenie na problematykę projektowania mieszkań. Po-
jawił się nowy typ architekta – wizjonera, zaangażo-
wanego nie tylko w proces powstawania budynku, 
ale także starającego się aktywnie rozwiązywać pa-
lące problemy społeczne. Le Corbusier, wielki teore-
tyk XX wieku, w swoich publikacjach często wyrażał 
przekonanie, że za pomocą formy architektonicznej 
można zmienić ludzkie życie [5]. Tak rozumiana twór-
czość wykracza poza zwykłą kreację architektonicz-
ną – projektant, proponując rozwiązania przestrzenne 
staje się jednocześnie lekarzem przewidującym oraz 
rozwiązującym wszelkie problemy przyszłych miesz-
kańców. I, co jest dość oczywiste, osobiście angażu-
je się w projektowanie oraz utożsamia się z głoszo-
nymi przez siebie poglądami.

Działalność Władysława Czarneckiego (1895–1983) 
w na terenie Poznania wydaje się dobrze ilustrować 
omawiane zagadnienie. Publikacje, odczyty, konferen-
cje i kongresy organizowane na skalę międzynarodo-
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1. Aksonometria osiedla w Pessac, szkic ideowy Le Corbusiera (wg www.sztuka-architektury.pl) 2. Zdjęcie przedstawiające stan jednego z domów 
w roku 1972. Oryginalna bryła została uzupełniona ukośnym dachem (wg www.adrianaeysler.com) 3–5. Zmiany i uzupełnienia w strukturze 
budynków osiedla w Pessac (wg www.theplan.it, www.inman.com, www.veredes.es) 6–11. Osiedle Czarneckiego, ulica Szamotulska i Grodziska, 
Poznań, stan z roku 2010. Widać zmiany wprowadzone przez właścicieli – przebudowano dachy, usunięto detale, zmieniono układ otworów 
okiennych i drzwiowych. Sytuację komplikuje niecodzienny sposób dzielenia domów bliźniaczych w osi symetrii budynku – rozdzielenie własności 
widoczne jest na elewacjach (archiwum ZHAiU) 12. OverGrowth (2009) – instalacja wykonana przez Leslie Mutchler w Cactus Bra SPACE w San 
Antonio. Modele domów wzorowanych na osiedlu zaprojektowanym przez Le Corbusiera w Pessac wykonane zostały z papieru pochodzącego 
z recyklingu. Trawa przerastająca makietę niszczy stopniowo fizyczność i integralność nowoczesnych struktur (wg www.lesliemutchler.com) 
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wą przyczyniły się do rozpowszechnienia wiodących 
idei w świecie, a pośrednio również w Polsce. Ich echa 
można dostrzec w twórczości Czarneckiego, zwłasz-
cza w projektowanych przez niego osiedlach komu-
nalnych [6]. Projekt osiedla między ulicami Grodziską, 
Bukowską, Szamotulską i Szamarzewskiego, wzorowa-
nego między innymi na wiedeńskich Arbeiterhofach, 
zakładał harmonijny układ przestrzenny z centralną 
aleją, wzdłuż której regularnie rozplanowano działki 
budowlane. Główną oś kompozycyjną osiedla rozpo-
czynał półokrągły plac przy ulicy Grodziskiej, następ-
nie główny trakt komunikacyjny biegł w kierunku pół-
nocno-zachodnim i rozszerzał się w środkowej części, 
tworząc wydłużone, prostokątne wnętrze, dodatkowo 
podkreślone podwójną aleją drzew. Na zakończeniu 
głównej osi planowano wybudować budynek ochronki, 
którego skrzydła miały stworzyć zbliżony do kwadra-
tu plac. Za tym budynkiem Czarnecki zaprojektował 
tereny rekreacyjne, których symetryczny układ zieleni  
podkreślał regularną kompozycję całego kwartału. 
Zabudowa osiedla została zróżnicowana, od zwartej 
zabudowy szeregowej na obrzeżach po luźniejszą, 
dwu-, trzy- i cztero- rodzinną, w jego części środko-
wej. Architektura poszczególnych budynków miała być 
utrzymana w tradycyjnym stylu: domy o prostych for-
mach i czterospadowych dachach krytych dachówką. 
Mieszkania miały składać się z trzech lub czterech po-
koi z węzłem sanitarnym. W projekcie można zauwa-
żyć dużą dbałość o komfort przyszłych mieszkańców. 
Świadczy o tym bogaty program socjalny osiedla oraz 
troska o zapewnienie odpowiedniej ilości przestrzeni 
wspólnych. Zwraca uwagę duży udział terenów zielo-
nych w kompozycji osiedla – prywatne ogrody uzupeł-
nione były niewielkimi przedogródkami, umieszczony-
mi przed każdym z budynków; uporządkowana zieleń 
miała znaleźć się także wzdłuż głównych ciągów komu-
nikacyjnych i przestrzeni publicznych. Niestety zreali-
zowano jedynie fragment całego założenia, zabudowę  
bliźniaczą i szeregową od strony ulicy Szamotulskiej 

i Grodziskiej. Mimo niewielkiej powierzchni powstałe-
go założenia, można było dostrzec w nim pierwotne 
idee projektowe W. Czarneckiego. Powojenne zdjęcia 
ukazują zwarty układ przestrzenny o dużych walorach 
kompozycyjnych.

Kolejne lata, aż do współczesności, to dla osiedla 
okres zmian wprowadzanych przez kolejnych użyt-
kowników. Od niewielkich – wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej, zmiana kolorystyki elewacji, termo-
modernizacja, do zasadniczych – wykucie nowych lub 
zmiana kształtu starych otworów okiennych, wymiana  
pokrycia dachowego, zmiana kształtu dachu, pojawie-
nie się nowych elementów, dobudowa polegająca na 
dwukrotnym powiększeniu dotychczasowej kubatury. 
Współcześnie trudno jest trafić na dom, który nie zo-
stałby choćby w niewielkim stopniu przekształcony. 
Większość z wprowadzonych zmian jest jednoznacz-
nie interpretowana przez architektów i teoretyków  
architektury jako złe. Zarówno pod względem archi-
tektonicznym, jak i przestrzennym – obecny odbiór 
osiedla jest daleki od planowanego przez Czarnec-
kiego. Jednak czy możemy powiedzieć, że osiedle 
W. Czarneckiego przeminęło, a współczesna zabu-
dowa tego kwartału jest już architekturą anonimo-
wą, powstającą w sposób spontaniczny? Czy mamy 
prawo krytykować poczynania właścicieli budyn-
ków, być może właśnie ich działania kreują „drugie” 
życie zabudowy, dopełniając tym samym pierwotną 
koncepcję? Gdzie przebiega granica, która pozwala 
nam na zakazywanie wprowadzenia zmian, niezgod-
nych z pierwotnym projektem, ale przecież zgodnych 
z przeznaczeniem i użytecznością budynku? Prze-
cież użyteczność została przez Witruwiusza uznana 
za równorzędny atrybut charakteryzujący dobrą ar-
chitekturę, obok piękna i trwałości.

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania może być 
trudne – każdy twórca czuje się bowiem bezpośred-
nio związany ze swoim dziełem. Dodatkowo specyfi-
ka okresu międzywojennego sprawiła, że większość 
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architektów starała się stworzyć koncepcję architek-
tury kompletnej, która dzięki swej uniwersalności  
mogłaby stać się dla potomnych pewnego rodzaju 
wzorcem z Sèvres. Kiedy w 1925 roku Henri Frugès, 
altruista i twórczy biznesmen, zwrócił się do Le Cor-
busiera z prośbą o stworzenie w Pessac (Francja, 
Bordeaux) osiedla dla pracowników jego cukrowni, 
oboje mieli świadomość roli, jaką mają do spełnienia: 
Mam zamiar dać panu szansę zrealizowania pańskich 
teorii w praktyce – wraz z ich najbardziej krańcowymi 
konsekwencjami. Pessac będzie laboratorium (...) [7]. 
Dzięki zachowanej szczegółowej dokumentacji (w po-
staci szkiców, rysunków, broszur i listów) mamy moż-
liwość przeanalizowania całego procesu przekuwania  
teorii na praktykę. Projekt wykonany został z podzi-
wu godną konsekwencją, przy czym, mimo użycia 
rozwiązań typowych, układ zadziwia brakiem mono-
tonni. Zabudowa została zróżnicowana, niska i wy-
soka naprzemiennie, a pomiędzy nią rozmieszczono  
dużo zieleni. Elementy powtarzalne były zestawiane 
ze sobą w sposób nieprzewidywalny. Le Corbusier 
upatrywał w tym przedsięwzięciu możliwość połącze-
nia inicjatywy indywidualnej oraz zbiorowego komfor-

tu [8]. W celu obniżenia kosztów zastosowano powta-
rzalne elementy, takie jak schody, okna, klatki scho-
dowe, ale rozmieszczane były one w różny sposób. 
Wkrótce po zasiedleniu osiedla jego mieszkańcy,  
podobnie jak w przypadku opisywanego powyżej 
osiedla W. Czarneckiego, rozpoczęli dostosowywa-
nie jego struktury do własnych potrzeb.

Ponad 80 lat egzystencji osiedla w Pessac pozwa-
la na obserwację jego ewolucji, a zwłaszcza zmian, ja-
kie zostały wprowadzone na osiedlu. Właściciele bu-
dynków zamurowywali otwory okienne, obudowywali 
tarasy, dzielili wnętrza – proces stopniowego niszcze-
nia własnej koncepcji obserwował również Le Corbu-
sier (1887–1965). Można by przypuszczać, że „barba-
rzyńskie” poczynania mieszkańców Pessac zdenerwu-
ją mistrza, w końcu deptali oni jego ideały i postulaty, 
opisane szczegółowo w książce Urbanisme. Jednak, 
gdy Henri Frugès (właściciel i współinicjator całego 
przedsięwzięcia) oburzony zapytał go o zdanie na ten 
temat, Le Corbusier, z pewnym podziwem dla procesu 
nadawania przez mieszkańców indywidualnych cech 
jego purystycznej zabudowie, odrzekł: „Życie zawsze 
ma rację, a architektura się myli...” 
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PRZEMINĘŁO Z LUDŹMI. NIEPOTRZEBNA ARCHITEKTURA?

GONE  WITH  THE  PEOPLE.  USELESS  ARCHITECTURE?

Natura podlega nieustannej ewolucji. Świat stworzony przez człowieka ulega transformacji w zawrotnym tem-
pie, wyprzedzając naturę. Dążąc do ideału dostosowujemy otoczenie do zmieniających się potrzeb. Szuka-
jąc nowych środków wyrazu oddających istotę zmian, nieustannie naprzemiennie wychodzimy do przodu 
i cofamy się o stulecia. Pokolenia mijają, wciąż gubiąc po drodze to, co cenne a zapomniane.

Słowa kluczowe: ewolucja, architektura, przestrzeń, krajobraz, przemijanie

Nature constantly evolves. The world created by man changes instantly, faster than nature. We try to find 
the ideal form – by transforming our surroundings to satisfy our needs. Looking for new inspirations we go 
forward trying to guess the future, than go back into the past centuries. Generations pass by, still loosing 
precious but forgotten values.

Keywords: evolution, architecture, space, scenery, vanishing

Równolegle z biologicznym rytmem natury nie-
ustającym przemianom podlega sztuczny świat stwo-
rzony przez człowieka, cywilizacja. W przyrodzie, gdy 
ingerencja człowieka jest żadna lub ograniczona do 
minimum, kierunkowe tempo transformacji zgodne 
jest z trwaniem, wzajemnym oddziaływaniem i prze-
mijaniem kolejnych pokoleń rozmaitych istnień. Jed-
nostka funkcjonuje wówczas w obiektywnie konkret-
nych (dla siebie) warunkach. Zmiany dokonują się 
niepostrzeżenie, między pokoleniowo. Jest czas na 
dostosowanie się do nowych czynników, a co za tym 
idzie przetrwanie. Ch. Bonnet w 1764 r. określił ten 
proces mianem ewolucji. 

Tam, gdzie funkcjonuje homo sapiens, w zależno-
ści od okoliczności, skala zmian dynamicznie rośnie 

i wydaje się nie mieć górnych granic. Transformacjom 
podlegają przedmioty, potrzeby, pragnienia, obycza-
je, plany, technologie, środki wyrazu. Wielokrotność 
tych zmian w ciągu życia jednego pokolenia spra-
wia, że nic nie wydaje się stałe. Ergo: nic nie musi 
być trwałe? Jesteśmy za życia świadkami niejedno-
krotnych rewolucji znaczeniowych. To, co zastajemy 
i poznajemy na początku, po latach nie jest już tym 
samym i nie określa tego samego. Czujemy się za-
gubieni – poczucie bezpieczeństwa jest wprost pro-
porcjonalne do stałości warunków, w jakich żyjemy. 
Zmiana to potencjalne zagrożenie, ponieważ wywiera 
na nas presję dostosowania się do nowej sytuacji. Im 
bardziej zaawansowana cywilizacja, tym więcej zwro-
tów akcji, rezygnacji, adaptacji i ulepszeń. Gwałtow-
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ność przemian sprawia, że to (w porównaniu do nie-
skończonej skali istnienia świata) prawie rewolucja. 
Przy szacunkowym wieku Ziemi na kilka mld lat, ist-
nienia człowiekowatych na 3,7 mln lat, ślady istnienia 
homo sapiens (tworzącego zręby kultury) datowane 
na ok. 20 000 lat okazują się być jak mgnienie oka. 
[1]. Stosunek wynosi mniej więcej jak 200 tys. do 1. 
Tymczasem rozmach ludzkich inwestycji i przekształ-
ceń planety proporcji tych nie odzwierciedla. Zdzia-
łaliśmy dużo więcej, niż by wynikało z długości trwa-
nia naszej cywilizacji.

Właściwie celem wszystkich naszych działań, 
oprócz podstawowego – przetrwania, jest wykreowa-
nie świata idealnego, choć każdy z nas inaczej widzi, 
przeżywa i inną drogą dąży do celu. Najłatwiej jest być 
może zaobserwować zmiany w materialnej, fizycznie 
namacalnej sferze życia. W przestrzeni, w której funk-
cjonujemy od narodzin. W architekturze. 

U Witruwiusza mianem architektury opisane są 
zarówno budynki, jak też machiny bojowe, zegary. 
W późniejszych wiekach spotykamy określenia archi-
tektury użytecznej (Alberti), podział na sztuki zdobie-
nia i sztuki budowania (J. Monier). Były też sądy, iż 
architektura to tylko ornament dodany do budynku 
(J. Ruskin), dekorowanie konstrukcji (G. Scott), gra 
brył w świetle (Le Corbusier). W książce N. Pevsne-
ra: termin architektura odnosi się tylko do budynków 
projektowanych z myślą o wyrazie estetycznym, tak 
więc szopa na rowery jest (jedynie) budynkiem [2]. 
Dziś z racji mnogości definicji i swobody wyrażania 
opinii funkcjonuje wiele idei, a sama architektura jest 
różnie pojmowana. Bo też i w wielu miejscach zmie-
niło się podejście do budownictwa: często każdy 
najbłahszy element jest podporządkowany estetyce. 
Architektura bywa rozumiana szeroko jako zbiór re-
alizacji przestrzennych, nie tylko budynków, ale też 
wszelkich budowli i infrastruktury, małej architektury, 
kompozycji tworzonych z zieleni, minerałów, instalacji 
sztuki, iluminacji. Współcześnie, za B. Zevim przyję-

ła się definicja architektury jako sztuki (świadomego) 
kształtowania przestrzeni. Inaczej – jest to zbiór sztuk 
i zasad dyscyplinujących i kształtujących przestrzeń 
w konkretnych formach niezbędnych do zaspokoje-
nia wszelkich potrzeb człowieka, zarówno material-
nych, jak i duchowych. 

Przez wiele lat budownictwo wiejskie (ludowe) 
nie było nazywane architekturą, gdyż pierwotnie for-
my owej architektury kształtowane były poprzez po-
trzebę schronienia i funkcji, a nie estetyki. Jednakże  
kilka wieków kształtowania się tradycji zabudowy, 
różnej w poszczególnych regionach kraju (pomimo 
tych samych przesłanek użyteczności) zaowoco-
wało zauważalną estetyką i harmonią budownictwa  
oraz krajobrazu, odmienną i różnorodną. Dbałość 
o detal, choć skromny materiałowo, wskazuje, że ni-
komu nie było obce pojęcie swoistego piękna, Tak 
więc budownictwo, obejmujące zarówno budynki 
mieszkalne, jak i gospodarcze, studnie/żurawie, pło-
ty, ławki stało się architekturą. Szczególną cechą te-
renów poza miejskich bywa trudność rozgranicze-
nia architektury i natury. Krajobraz wiejski tym różni 
się od miasta, że obejmuje nie tylko samą zabudo-
wę, lecz również związane z nią ściśle uprawy rolne. 
Nie można więc mówić o samej tylko architekturze... 
nie wspominając... o tym, co zawsze stanowiło sens 
życia wsi – o ziemi [3]. W pobliżu tego nurtu lawiru-
ją twierdzenia krajobraz nie jest wynalazkiem czło-
wieka... człowiek, przy całej dostępności krajobra-
zu... działa w nim wraz z naturą zatem krajobraz jest 
produktem kultury [4]. Każdy obiekt architektonicz-
ny składa się z konkretnych elementów, zbudowany 
jest z określonego materiału. Podobnie jest z krajo-
brazem [5]. Za architekturę uznać by można każdy 
element przestrzeni zewnętrznej otaczającej budyn-
ki i budowle, w tym elementy przyrodnicze, świado-
mie wykreowane przez człowieka.

Istnienie lub dezaktualizacja architektury wynika 
bezpośrednio z rewolucji cywilizacji. Ciągłe kreowa-
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nie kolejnych potrzeb, nowej estetyki we wszystkich 
dziedzinach życia owocuje głodem wrażeń również 
w sztuce budowania. Długość trwania poszczegól-
nych okresów stylistycznych maleje. Tempo przemi-
jania, łatwość odwracania i powracania architektury  
nieustająco i nieuchronnie wzrasta, prowokując tym 
samym do jeszcze bardziej aktywnego poszukiwa-
nia nowych języków i środków wyrazu. Pierwsze za-
rejestrowane epoki (kulturowe, stylistyczne) w dzie-
jach ludzkości trwały tysiąclecia, kolejne stulecia, 
pięćdziesięciolecia, ostatnie – to już dziesięciole-
cia. Dziś co roku obserwujemy kolejne przestrzen-
ne manifesty. W każdej epoce inne były kanony  
piękna i użyteczności. W każdej epoce inaczej po-
strzegano zjawiska, i różnie się do nich odnoszono. 
Na zmianę następowały po sobie style gloryfikują-
ce ascezę oraz kontrastowo rozmiłowane w detalu.  
Charakterystyczne było i jest cykliczne odchodze-
nie od tego, co ostatnie, modne i wszechobecne 
naprzemiennie, dwutorowo: w stronę głęboko za-
awansowanych poszukiwań nowego lub poprzez 
cofanie się do poprzednich epok. Dlaczego tak się 
dzieje? Tempo zmian i stylu życia wymusza zmia-
nę funkcji, skali, wyposażenia obiektów. Zmienia-
jące się potrzeby generują konieczność tworzenia  
nowych przestrzeni, wykorzystanie innowacyjnych 
materiałów, kreację innej atmosfery i relacji między-
ludzkich. Jakość sztuki budowlanej wpływa na ich 
stan techniczny i żywotność. Natura ludzka łatwo 
poddająca się monotonii tego, co znane i opatrzone 
nieustannie poszukuje nowych bodźców. Niekiedy 
pycha szuka ujścia ambicjom i żąda oryginalności za 
wszelką cenę. Skutkiem bywa czasem poszukiwanie 
nowej formy na siłę ... pośród artystów ginie niekie-
dy autentyczne twórcze przeżycie, że w poszukiwa-
niu nowoczesności i odrębności spekulują oni, a nie 
tworzą. A tymczasem każdego dnia, na każdym kro-
ku spostrzegamy unicestwienie prawdziwego pięk-
na, które wiąże się z przeszłością [6].

Nie tylko architekt i jego wyobraźnia są odpowie-
dzialne za ostateczny kształt architektury i przestrzeni. 
W procesie tworzenia mamy do czynienia z oddzia-
ływaniem inwestora na etapie projektowania i budo-
wania, wykonawcy na etapie budowy, uwarunkowa-
niami lokalizacyjnymi, w tym z prawem miejscowym 
oraz możliwościami finansowymi. CzynnikI, które za-
zwyczaj nie idą w parze z dobrostanem przestrzeni, 
gdyż podchodząc i dotykając zagadnienia wybiórczo 
(w przeciwieństwie do roli projektanta), dbają li tyl-
ko o częściowy interes. Nie można umniejszyć wagi 
powyższych czynników współdecydujących o przy-
szłym trwaniu bądź przemijaniu architektury.

Wyżej wymienione elementy składające się na 
trwałość lub nietrwałość architektury mają jedną pra-
przyczynę – jest nią przemijanie ludzi. Każde pokole-
nie, wzrastając w określonym środowisku zachowu-
je w pamięci najdroższe obrazy: z dzieciństwa, zwią-
zane z najbliższymi sobie, już nieobecnymi ludźmi. 
Tym cenniejsze, im bardziej odległe. Wspomnieniom 
z czasów beztroskich lat młodości towarzyszą barw-
ne wizje świata minionego. Emocjonalnie pozytywny  
stosunek do przedmiotów, budynków, krajobrazu 
wzmaga w nas chęć ich zachowania. Przyzwyczaja-
my się do niedogodności, uzupełniamy ubytki, do-
stosowujemy do nowych potrzeb z zachowaniem 
kształtów i proporcji, chwalimy się nimi, bowiem ce-
nimy je za specyficzny duch łączący nas z przeszło-
ścią. Kolejne pokolenia mają już inne wspomnienia, 
odmiennie odnoszą się do tego, co poprzednicy uwa-
żali za wartościowe lub bezwartościowe. Zjawisko do-
tyczy wszystkich dziedzin, m.in. obyczajów, kultury, 
sztuki. Cykliczne przypływy i odpływy, powroty i od-
wroty w architekturze są procesem naturalnym i nie-
uniknionym. 

W przestrzeni silnie zurbanizowanej zmiany nastę-
pują nieustannie, wciąż generując nowe formy, nie za-
wsze szczęśliwe. W mieście luka w architekturze, z racji  
wartości gruntu i inwestycyjnej presji ulega wypełnie-
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niu w stosunkowo krótkim czasie. Niepotrzebne, zu-
żyte fizycznie i wizualnie budynki ustępują miejsca no-
wym. Poza miastem, na terenach wiejskich przyby-
wanie, ubywanie i przemiany zabudowy to zjawisko  
znacznie wolniejsze, za to długofalowo wpływające na 
kompozycję przestrzeni. W latach 70. dotychczas sto-
sunkowo jednorodna architektura wsi (w ramach po-
szczególnych regionów) uległa rozbiciu poprzez wpro-
wadzenie nowych, miejskich form. Po tym trwającym 
ponad dwadzieścia lat procesie nastąpiło trwałe prze-
rwanie tradycji budownictwa wiejskiego. W większo-
ści osad na stałe zadomowiła się architektura miejska. 
W kolejnych latach na skutek niekorzystnych proce-
sów osadniczo-demograficznych północno-wschodnia 
część Polski, obecnie województwo podlaskie (zwłasz-
cza tereny graniczące z Białorusią), zaczęła stale wy-
ludniać się. Odchodzą ludzie – starsi wymierają, młodsi  
migrują do miast – pozostaje architektura. Następu-
ją znaczące zmiany krajobrazowe i architektoniczne. 
Opuszczone budynki oraz rozwinięta dotychczas wo-
kół nich infrastruktura i kultura rolna pozbawione opie-
ki gospodarza w wyniku działania czynników atmosfe-
rycznych oraz ekspansji przyrody ulegają degradacji. 
Dawne liczne szkoły podstawowe – zamknięte z po-
wodu niedostatecznej ilości uczniów – wykorzystywa-
ne są na potrzeby turystyki. Potencjalnie najcenniejsze  
zabytki – obiekty sakralne są zagrożone w obecnym 
swym kształcie, gdyż ich opiekunowie ograniczają wy-
datki na remonty i renowacje z powodu braku dosta-

tecznej ilości wiernych zdolnych udźwignąć koszty. 
Część domów po sprzedaży i zaadaptowaniu na let-
nisko – jest używana jedynie sezonowo. W tych go-
spodarstwach przynależne do siedliska budynki go-
spodarcze i ziemia rolna rzadko bywa sprzedawa-
na lub dzierżawiona okolicznym gospodarzom. Giną 
świadectwa dawnej sztuki budowlanej, nie z powodu 
braku przydatności, lecz braku chętnych. Stała gen-
tryfikacja wsi spowodowała wzrost cen nieruchomo-
ści do poziomu zaporowego dla tych, którzy pozo-
stali lub mogli pozostać na roli. Ci, którzy migrują do 
miasta, zachowują z sentymentu gospodarstwa, lecz 
nie są w stanie o nie zadbać. Opuszczone, ulegają 
powolnemu unicestwieniu. Obserwuje się ugorowa-
nie coraz większych połaci ziemi i stopniową recesję 
lasów na terenach dotychczas zagospodarowanych 
rolniczo. Zanikają łąki i pastwiska, ich miejsce zajmu-
ją łęgi i bagniska. 

Proces przemian krajobrazu i architektury, zwią-
zany ze zmianą funkcji obszarów jest nieuniknio-
ny. Niemniej warto zastanowić się nad sposobem 
zmniejszenia skali zjawiska, albowiem w niedale-
kiej przyszłości stracić możemy tę część architek-
tury, która bezpośrednio łączy nas z przeszłością. 
Poniższy cytat śmiało można polecić również nam, 
żyjącym w XXI wieku: ... dla ludzi z II połowy XX wie-
ku kontakt z minionym czasem staje się osobliwym 
zaczynem, drożdżami powodującymi szybsze wzra-
stanie [7].
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TRWANIE CZY PRZEMIJANIE? O POSTMODERNIZMIE  
W POLSKIEJ POWOJENNEJ ARCHITEKTURZE MIESZKANIOWEJ

LASTING  OR  PASSING?  POSTMODERNISM  IN  POLISH   
POST-WAR  RESIDENTIAL  ARCHITECTURE 

Powojenna polska wielorodzinna architektura mieszkaniowa, wielokrotnie krytykowana, była zróżnicowa-
na. Na tle założeń postmodernizmu autor dokonuje analizy jego wpływu na formy wielorodzinnej zabudo-
wy mieszkaniowej w Polsce, identyfikuje realizacje-unikaty oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ 
czasu na ich architekturę.

Słowa kluczowe: forma, postmodernizm, eklektyzm, regionalizm

The post-war Polish multi-family residential architecture has been repeatedly criticized – but it was diversified. 
According the thesis of postmodernism the author analyzes its impact on the forms of residential buildings 
in Poland, identifies some examples – unique projects and looks for the answer on the problem of time and 
their architecture. 

Keywords: form, postmodernism, eclecticism, regionalizm

Architektura… powinna być zmaterializowaną 
poezją… [1]

Romuald Loegler

Postmodernizm: założenia, postawy twórcze, prze-
strzeń

Po drugiej wojnie światowej modernizm stał się 
w architekturze kierunkiem dominującym. Powoli za-
częły się jednak ujawniać jego ograniczenia w nawią-
zywaniu do kontekstu i w tworzeniu znaczeń. Reakcją  
na te ograniczenia było powstanie postmodernizmu, 
tendencji odwołującej się do tradycji historycznej i do 

kultury masowej, zmierzającej do zwiększenia rangi 
architektury. Jego początki odnajdziemy w latach 60. 
XX wieku. Postmodernistyczne założenia nawoływa-
ły do ponownego związania architektury z miejscem, 
tradycją i wspólnotą. Ruch modernistyczny okazał  
się zbyt ograniczony i zubożony, produkcja maso-
wa i powtarzalność spowodowały dewastacje krajo-
brazu miejskiego – dlatego też pojawiło się wiele lo-
kalnych ruchów poszukujących regionalnych źródeł, 
poszukujących korzeni, genius loci i podwójnego ko-
dowania architektury. Podczas gdy modernizm opie-
rał się przede wszystkim na wierności takim zasadom 
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jak: pragmatyzm, ekspresja technologii; architektura 
postmodernistyczna podkreśla pluralizm i znaczenie 
kontekstu miejskiego. Jednym z największych przed-
stawicieli postmodernizmu w architekturze był Robert 
Venturi. W swoich dziełach: książce Complexity and 
Contradiction (1966) oraz projekcie domu w Filadelfii 
(1965) zastosował architekturę wieloznaczeniową, bo-
gatą w symbolikę i aluzyjną, opierającą się na cytatach 
z historii i literatury (np. komin symbolizował ognisko 
domowe, trójkątny zarys spadzistego dachu odwoły-
wał się do klasycznego tympanonu, obszerny łuk łą-
czył rozdzieloną fasadę). Venturi, dostrzegając banal-
ność form modernistycznych, nawoływał do łączenia 
cech modernistycznych z tradycyjnymi znaczeniami, 
a jego twórczość stała się podwaliną amerykańskiego 
postmodernizmu. Charles Jencks w swoich pracach 
dokonuje szczegółowej analizy i wyróżnia w postmo-
dernizmie kilka postaw twórczych. Należą do nich m.in. 
historyzm (półhistoryzm), styl neorodzimy, kontekstu-
alizm, radykalny eklektyzm i klasycyzm postmoderni-
styczny [2]. Jednym z pomników klasycyzmu post-
modernistycznego pozostaje The Portland Michaela 
Gravesa, o nieco egipskim charakterze, poprzez nie-
bieskozielone kolumny i kontrastujące kolory. Do hi-
storystów należy zaliczyć P. Johnsona i E. Saarinena. 
Johnson pisał: „…staram się wybierać z historii to, co 
lubię…”; głosił eklektyzm, ale i wiarę w czystą formę; 
nie uzasadniał też potrzeby ornamentu, regionalizacji 
czy dopasowania do kontekstu. Regionalizm z kolei 
w corbusierowską formę wbudowuje elementy naro-
dowe i tradycyjne. Nurt neorodzimy był swego rodza-
ju hybrydą modernizmu i XIX wiecznego ceglanego 
budynku i charakteryzował się spadzistymi dachami, 
masywnym detalem, malowniczą bryłą i użyciem ce-
gły [2]. W latach 70. XX wieku Wielka Brytania uzna-
ła, że jest to jedyny styl, który przywraca szczególnie 
angielskie cechy architektury mieszkaniowej. Istotne 
przykłady z tego okresu to realizacje firm Darbour-
ne i Darke (m.in. Pimlico, Pershore), Maguire i Mur-

ray. Ceglana estetyka była traktowana jako ogromna 
dekoracja. W stosunkowo niskiej zabudowie umiesz-
czano wiele funkcji. Swoistym mistrzem powiązanym 
z rewaloryzacjami i partycypacją był Ralph Erskine, 
a jego dzieło – przebudowa Byker Wall w Newcastle 
przeszło do historii architektury. Poszukiwanie tożsa-
mości, stosowanie przestrzeni półprywatnych, ogród-
ków, bram, koloru i roślinności w elewacjach, mieszan-
ka materiałów przyniosły nadzwyczajny efekt końcowy. 
Przedstawiciele kontekstualizmu – m.in. bracia Leon 
i Robert Krier podkreślali ciągłość przestrzeni miejskiej 
jako negatywu bryły i powrót tradycyjnych przestrzeni 
publicznych: agory, ulicy oraz kameralnej skali miast  
historycznych [3]. Spośród postaw twórczych postmo-
dernizmu wypada wymienić jeszcze wybitnych przed-
stawicieli radykalnego eklektyzmu Jamesa Stirlinga, 
Charlesa Moora (Piazza Italia – New Orlean, 1976) 
[2]. Radykalny eklektyzm rozpoczyna projektowanie 
od gustów i języków dominujących w danym miej-
scu i przekodowuje architekturę tak, aby była zrozu-
miała dla różnych kultur i mieszkańców. Podsumowu-
jąc najważniejsze założenia postmodernizmu, należy 
przytoczyć dzieło architektury mieszkaniowej klasy-
ka tego nurtu Ricardo Boffila i grupy Taller – Abraxas  
w Marne-la-Vallee. Projektanci udowodnili, że klasy-
cyzm postmodernistyczny może posługiwać się budo-
wanym ornamentem, posiadać harmonijne proporcje  
i kształtować pozytywną przestrzeń miejską. Natomiast 
surowy tzw. styl toskański odnajdziemy m.in. w pro-
jektach Mario Botty. 

Postmodernizm w polskiej powojennej architektu-
rze mieszkaniowej

Analizując literaturę przedmiotu oraz realizacje 
projektowe, można postawić tezę, że w drugiej poło-
wie XX wieku w Polsce miały miejsce dwie fale nurtu 
postmodernizmu. Lata 70. to w architekturze polskiej 
okres regresu zarówno pod względem jakości tech-
nicznej, jak i estetycznej ( co wynikało z ówczesnego 



428

kryzysu ekonomicznego) [4]. Zdaniem T.Szafera – po 
roku 1981 (Kongres CIAM w Warszawie) – w polskiej 
architekturze, także mieszkaniowej zaczynają się po-
jawiać dwie postmodernistyczne tendencje: architek-
tury regionalnej i neohistorycznej. Powstają intere-
sujące realizacje – unikaty, choć skala tego zjawiska 
nie jest duża. Powszechniejsze są formy architekto-
niczne nawiązujące do form regionalnych oraz roz-
wiązania materiałowe i powrót technologii tradycyj-
nych, których stosowanie stara się być odpowiedzią 
na wszechobecną prefabrykację. Do znaczących re-
alizacji tego okresu w Polsce należy zaliczyć m.in. 
Zespół E w Nowej Hucie (arch. R. Loegler), zespół 
mieszkaniowy w Krakowie (arch. W. i M. Kosińscy), 
budynek mieszkalno-usługowy przy placu Zgody 
w Szczecinie (arch. J. Lenart) czy też zespół miesz-
kaniowy przy ul.Gronowej w Poznaniu (arch. J. Busz-
kiewicz z zespołem).

Zespół E w Nowej Hucie stanowi jedną z najwięk-
szych postmodernistycznym realizacji mieszkaniowych 
w Polsce. Osiedle powstało w latach 1988–1995 [5]. 
Jest nawiązaniem do pierwotnego projektu zagospo-
darowania terenu Nowej Huty (dzięki skośnie popro-
wadzonej ulicy osiedlowej, przecinającej trzy dziedziń-
ce). Jego wygląd jest kontrowersyjny ze względu na 
postmodernistyczną architekturę, odróżniającą się od 
socrealistycznego stylu zabudowy Placu Centralnego, 
charakterystyczną żywą kolorystykę i oryginalne de-
tale (np. klatek schodowych czy elewacji). W trzech 
budynkach od strony południowej zostały wybudowa-
ne mieszkania na planie koła, będące wnętrzem swo-
istego filara podtrzymującego wyższe kondygnacje. 
Wojciech Kosiński, projektując zespół mieszkaniowy 
w Krakowie, pisze w tym czasie o potrzebie wznosze-
nia m.in. …nostalgicznych zespołów…, które wnoszą 
ludzką skalę i klimat przestrzenny dawniejszych rodzi-
mych miast i miasteczek, a przy tym nie rezygnują z no-
woczesnych (często nawet postmodernistycznych) roz-
wiązań [6]. Autor wspomina też o potrzebie stosowa-

nia archetypu uliczki, placu, osi, kulminacji, kamienicz-
ki czy zaułka. Ważną rolę ma odgrywać pierwiastek 
tradycji i ciągłości kulturowej. Takie „nostalgiczne ze-
społy” maja przywracać jedność przestrzeni miejskiej, 
rozerwanej przez modernistyczne realizacje. Wnętrze  
zespołu jest wolne od ruchu kołowego, a strefowanie 
wysokości i intensywności zabudowy jest zharmoni-
zowane z otoczeniem. Jerzy Buszkiewicz projektując 
z zespołem niewielkie osiedle mieszkaniowe w Pozna-
niu w dzielnicy Winogrady pisze o tworzeniu „miejsc za-
czarowanych” [7]. Charakter proponowanej zabudowy 
ma wspólny wątek formalny, podobną skalę wysoko-
ściową, jest jednak różnie ukształtowany przestrzennie.  
Umożliwia to kształtowanie nastroju zespołu, który jest 
przecięty ciągiem pieszym. Do wnętrza zespołu pro-
wadzą wejścia przez bramy i furtki, przewidziano tak-
że ogrody przydomowe dostępne z mieszkań w parte-
rze. Całość dopełniają charakterystyczne kompozycje 
okien, przestrzenne struktury słupów i detale kubatur 
w formie małych wież z wysokimi dachami. 

Druga fala postmodernizmu w Polsce miała miej-
sce na początku lat 90. i trwa do dzisiaj, szczególnie 
silnie zaznaczyła się neoregionalizmem. Tutaj może-
my znaleźć związki z przeszłością, odwoływanie się 
do architektury tradycyjnej, z wysokimi dachami, sto-
sowanie materiałów występujących w kontekstach re-
alizacji. Niektórzy badacze doszukują się w tym okre-
sie kontynuacji wątków postmodernizmu z lat 80., 
wskazując na odświeżanie wzorców historycznych 
i poszukiwanie „ducha miejsca”. Nie jest jednak do 
końca jasne, na ile były to poszukiwania świadome, 
a na ile przypadkowe, polegające tylko na stosowaniu  
wysokiego dachu czy detalu balustrad w architektu-
rze domów wielorodzinnych. Analizując architekturę 
lat 90. utrzymaną w duchu postmodernizmu, należy 
zauważyć, że poszczególne obiekty prezentują po-
stawę kontekstualną, która wyraża się głównie tym, 
że nowo projektowane budynki stanowią interwencję 
w zastanej i często zdegradowanej przestrzeni. Do-
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tyczy to głównie budynków plombowych, realizowa-
nych w atrakcyjnych, śródmiejskich lokalizacjach. Ta-
kie przykłady to m.in. realizacje w Białymstoku (plom-
ba przy ul. Warszawskiej – arch. R. Misiuk, budynek 
przy ul. Wrocławskiej – arch. A. Czyżewska-Saule-
wicz), Wrocławiu ( budynek mieszkalny przy ul. Wy-
brzeże St. Wyspiańskiego – arch. W. Jarząbek, budy-
nek przy ul. Micińskiego – arch. D. Jarodzka-Śródka 
i K. Sródka), Szczecinie ( budynek mieszkalno-usłu-
gowy przy ul. P. Skargi – arch. I. Lech) [8]. Należy 
zaznaczyć, że chociaż wymieniowe polskie realiza-
cje należą do najoryginalniejszych zdaniem autora  
tekstu, to lista ta nie jest zamknięta, wymaga dal-
szych badań. Wiele przykładów polskiego postmo-
dernizmu odnajdziemy w architekturze domów jed-
norodzinnych (np. arch. R. Loegler, arch. W. Kosiński,  
arch. D. Kozłowski, itd.), gdzie często struktura kon-
strukcyjna zostaje przełamana zarówno w przestrzeni  
wewnętrznej, jak i architektonicznej tektonice elewa-
cji. Ze względu na ograniczoność miejsca niniejsze 
rozważania zostały ograniczone do budynków wie-
lorodzinnych. 

Trwanie czy przemijanie? 
Wydaje się, że najłatwiej odpowiedzieć na pyta-

nie dotyczące „trwałości” i przemijania postmoder-
nistycznych form architektury mieszkaniowej kon-
frontując je z realizacjami modernizmu i filozofią 
tego nurtu. Sztuka, ornament i symbolizm były i są 
istotne dla architektury. Nadają jej znaczenie, wyja-
śniają je, potęgują. Wszystkie kultury z wyjątkiem 
modernistycznej przykładały wagę do tych podsta-
wowych zagadnień w takim stopniu, że uważały je 
za coś nienaruszalnego. Jednak w epoce pragma-
tyzmu, przemysłu, gdy zanikła wiara w tradycyjne 
użycie sztuki i ornamentu, indywidualne przeżycie 
estetyczne i transcendentne znaczenie – ich użycie 
stało się wstydliwe. Agnostycyzm XX wieku został 
doskonale wyrażony przez gładkie, biurokratyczne 

fasady budynków, w tym też budynków mieszkal-
nych. Miasta wypełniły się modernistycznymi zespo-
łami mieszkaniowymi w purystycznym stylu, a czysta 
i szpitalna metafora miały przez zbawienny wpływ 
obudzić podobne zalety w mieszkańcach. Dobra for-
ma miała doprowadzić do powstania dobrej treści, 
inteligentne planowanie abstrakcyjnej przestrzeni 
powinno było ukształtować właściwy sposób życia.  
Jednak tak się nie stało. Modernistyczne zespo-
ły mieszkaniowe szybko się „zestarzały”, niektóre  
nawet „umarły” (os. Pruitt-Igoe w St. Luis, 1972). 
Osiedla wypełnione wolnostojącymi budynkami, 
„słońcem, przestrzenia i zielenią” (czyli trzema cor-
busierowskimi radościami urbanisty) przeciwstawio-
no tradycyjnym ulicom, ogrodom i przestrzeniom 
półprywatnym. I dopiero postmodernistyczne kon-
cepcje przestrzeni przywróciły te odrzucone przez 
modernizm wartości. Można z całą pewnością po-
stawić tezę, że postmodernistyczna przestrzeń trwa 
dalej, razem z jej scenograficznością, pewną teatral-
nością. Najważniejszą przyczyną zubożenia sztuki 
architektonicznej w modernizmie było przekonanie, 
że dzieło architektoniczne uznane zostanie za ład-
ne, jeśli będą spełnione warunki wynikające z ry-
gorów funkcji, konstrukcji i ekonomiki. Okazało się, 
że człowiek współczesny cały czas czuje potrzebę 
utraconego piękna, poszukuje kontaktu ze sztuką 
dawną, z zabytkami architektury i to nie tylko dla-
tego, że są stare, ale przede wszystkim dlatego, że 
znajduje w nich wysoki poziom kultury i znakomity 
kunszt ich twórców. Dlatego też nie tylko na pozio-
mie przestrzeni, ale również na poziomie architektu-
ry obiektów mieszkalnych nie do końca sprawdziła  
się doktryna modernizmu i surowego funkcjona-
lizmu – odrzucono ja w wielu krajach. Natomiast  
metaforyka postmodernistyczna architektury miesz-
kaniowej okazuje się być bardziej odporna na czas, 
na proces „starzenia się”. Historyzujący eklektyzm, 
żart, dowcip, detal czasami oscylujący na pograniczu  
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kiczu stał się bardziej akceptowalny w architekturze 
mieszkaniowej. Także użycie form architektury regio-
nalnej (np. wysokiego dachu czy materiału) – odrzu-
cone a priori przez modernistów – wydaje się prze-
cież logiczne, przynajmniej w niektórych kręgach 
kulturowych, np. krajów północnej i środkowej Eu-
ropy. Architekt może projektować budynki, wyraża-
jące złożoność sytuacji, by jednak było to możliwe 
musi używać języka znanego w lokalnej kulturze,  
badać i analizować kontekst sytuacji. Najdobitniej 
to widać właśnie w formach architektury mieszka-

niowej – szlachetniej się one starzeją, mają swój 
klimat, a przestrzeń, którą tworzą, lepiej odpowiada 
mieszkańcom oraz komponuje organizmy miejskie. 
Poszukuje też tożsamości miast, o którą my archi-
tekci powinniśmy dbać, o czy mówi między innymi 
tzw. Nowa Karta Ateńska z Lizbony (2003).

Artykuł został opracowany w ramach pracy nauko-
wej finansowanej ze środków MNiSW na naukę w la-
tach 2010–2011 jako projekt badawczy habilitacyjny 
Nr N N527 075838.
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POSTĘP CYWILIZACJI A FUNKCJONALNOŚĆ PRZESTRZENI  
PUBLICZNEJ UZALEŻNIONA OD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ  
POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

CIVILIZATIONAL  PROGRESS  AND  FUNCTIONALITY  OF  PUBLIC   
SPACE  DEPENDENT  ON  CHANGING  NEEDS  OF  THE  USERS

Postęp cywilizacyjny tworzony przez człowieka formułował i precyzował jego potrzeby, a te były różne i to 
one zmieniały funkcjonalność użytkowanej przestrzeni publicznej. Wykorzystywana zarówno przez władze, 
jak i obywateli miała różny charakter na przestrzeni wieków, ale zawsze był to element potrzebny i dający 
inspirację twórcą, urbanistą, architektom i budowniczym.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, cywilizacja, miasto

Civilizational progress caused by human has always formulated and defined their needs, which were diverse 
and forced the public space functionality changes. Used both by the authorities and citizens, it used to have 
different character over a span of time, however it has always been an element necessary and resulting in 
inspiration of creators, urbanists, architects and builders.

Keywords: public space, civilization, city

Przestrzeń publiczna, miejsce spotkań, handlu 
agitacji politycznych, kultury, sztuki, a nawet sądów. 
W jaki sposób postęp cywilizacyjny miał wpływ na 
zmiany funkcji w przestrzeni miejskiej? Czy rozwój 
i świadomość społeczna obywateli tworzy jej nowe 
funkcję i przeznaczenie?

Naukratis, zamieszkała wyłącznie przez Greków 
to jedna z najstarszych znanych kolonii, pośredni-

czących w handlu między Egiptem a światem helleń-
skim. Jej szybki rozwój spowodował, że Grecy system 
planowania nowo zakładanych kolonii znany pod na-
zwą siatki hippodamejskiej. Podstawowymi elemen-
tami były w niej: agora, gimnazjon i budynki urzędo-
we, w tym równie świątynie. 

Grecka agora była pierwszym przykładem miej-
sca obejmującego swym zasięgiem większość 
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mieszkańców miasta, symbolizując niezależność 
polityczną wspólnoty, władzę ludu oraz demokra-
tyczny ustrój. Treść programowa, układ funkcjonal-
ny i forma przestrzenna agory ulegały transformacji 
wraz z jej kontekstem. Arystoteles i Platon przezna-
czyli agorę tylko dla wolnych obywateli, którzy po-
winni się zajmować polityką, a nie handlem. Jed-
nak wraz z rozwojem działalności gospodarczej 
zmieniało się przeznaczenie agory. Na agorze grec-
kiej działalność gospodarcza rozwinęła się dopiero 
w okresie VIII – V w p.n.e. obok emporionu – miej-
sca handlu poza miastem. Koncentracja handlu 
i rzemiosła występowała wówczas tylko na ago-
rze, ponieważ ulice miast greckich były wyłącznie 
ciągami komunikacyjnymi obsługującymi zabudo-
wę mieszkaniową. Nowe funkcje gospodarcze ago-
ry powodowały budowanie agor specjalistycznych, 
związanych bądź to z kultem i życiem politycznym, 
bądź z działalnością gospodarczą. Z reguły był to 
czworokątny plac, przez którego środek przecho-
dziła główna ulica miasta. Znajdowały się na nim 
także mównice i siedzenia dla urzędników, a od 
okresu klasycznego agora była z reguły otoczona 
przez portyki. Na niej lub w jej bezpośrednim są-
siedztwie znajdowały się ważne gmachy publiczne, 
świątynie oraz pomniki. Najsłynniejszym i jednym 
z lepiej przebadanych przez archeologów przykła-
dem greckiej agory jest Agora ateńska. Znajdywały 
się tam najważniejsze budowle państwowe, ołta-
rze obiekty przeznaczone na miejsce kultu. W cza-
sach rzymskich agora zmienia swoje przeznacze-
nie. Agora staje się wtedy bardziej miejscem życia 
kulturalnego niż politycznego. Powstaje m.in. Ode-
on Agryppy który jest darem dla ludu ateńskiego 
i jest użytkowana jako sala wykładowa, koncertowa 
i teatralna. Agorę ozdabiano wieloma pomnikami,  
poczynając już od okresu archaicznego (Tyrano-
bójcy), można było tutaj znaleźć dzieła większości 
znanych artystów greckich. 

Ekspansja imperium rzymskiego i zakładanie 
nowych kolonii spowodowały następny krok w roz-
woju myśli urbanistycznej i przeznaczeniu użytko-
wanej przestrzeni publicznej. Rzymianie wypraco-
wali swoisty wzór, według którego zakładane były 
nowe kolonie urbanistyczne. Osie cardo i decuma-
nus na ich przecięciu miało się mieścić centrum 
miasta (forum, świątynia Jowisza, kuria). Forum 
było z reguły prostokątne, ze świątynią na dłuż-
szej osi. Pozostałe ulice winny biec równolegle do 
głównych osi. Między nimi tworzyły się tzw. insulae, 
które były przeznaczone na budowę domów miesz-
kalnych. Forum inaczej rynek jest odpowiednikiem 
greckiej agory, jest jednym z najważniejszych ele-
mentów urbanistycznych, politycznych i gospodar-
czych miasta rzymskiego. Z reguły był to prosto-
kątny plac, na którym odbywały się zgromadzenia 
polityczne, uroczystości wszelkiego rodzaju, ale 
także odprawiano sądy, a na co dzień prowadzo-
no handel. W jednym mieście mogło być kilka fo-
rów, czego najlepszym przykładem jest Rzym. Naj-
starsze w Rzymie było Forum Romanum położone 
między Palatynem a Kapitolem. 

Fora powstają w miarę sukcesów kolejnych wo-
dzów Imperium, stanowią przykład szczególnego 
zgrupowania okazałych form, umieszczonych w jed-
nym, przestrzennie złożonym zespole. Forum rzym-
skie nie było placem zebrań obywatelskich, lecz 
placem reprezentacyjnym władz miejskich. Rozwi-
nięte forum stanowiło odpowiednik greckiej agory 
i akropolu jako główny punkt ogniskowy życia pu-
blicznego miasta. Obok urzędów umieszczano na 
forach świątynie i obiekty kultu religijnego. Rola uli-
cy procesyjnej w mieście rzymskim była starannie  
podkreślana przez częste stosowanie kolumnad. 
W okresie Imperium jedne fora przejęły funkcje 
administracyjne, a inne koncentrowały ruch han-
dlowy, w większych miastach konieczna była spe-
cjalizacja funkcjonalna. Fora z biegiem czasu były  
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coraz bardziej zabudowywane i ozdabiane świąty-
niami, portykami i pomnikami, a także innymi gma-
chami użyteczności publicznej (np. biblioteki). Po-
większające się miasto potrzebowało nowych tego 
rodzaju miejsc zgromadzenia. Szczególnie cesarze 
rzymscy dbali o powstawanie nowych, coraz więk-
szych i wspanialszych forów (fora cesarskie). Naj-
większym z nich jest Forum Trajana. zaś inne ce-
sarskie fora to forum Cezara, Forum Augusta, Fo-
rum Wespazjana i Forum Nerwy. Stanowiły razem 
z Forum Romanum, zwarty kompleks architektonicz-
ny, który pozwalał zaspokoić potrzeby administra-
cyjne i gospodarcze stolicy rozrastającego się Im-
perium. Ich budowę zapoczątkował Juliusz Cezar. 
Fora te odgrywały także znaczną rolę propagando-
wą w polityce cesarzy. Ustawione na nich budowle 
i pomniki nie tylko odzwierciedlały potęgę i wspa-
niałość Rzymu, ale także samych cesarzy. Dlatego 
też znajdujemy na nich najwspanialsze przykłady 
rzymskiej rzeźby i architektury. 

W mieście z okresu średniowiecznego, główne 
miejsca związane z działalnością publiczna stanowiły: 
rynek, kościół, zamek, klasztor, bramy i mury miejskie, 
gildie i cechy rzemieślnicze. W kościołach oraz na 
placach kościelnych odbywały się festiwale religijne,  
procesje oraz przedstawienia teatralne. Koncentru-
jąc tak różne funkcje kościół stanowił w tym okre-
sie główny punkt ogniskowy w mieście. Konkurująca  
często ze sobą władza świecka i duchowna utwo-
rzyły w mieście własne formy – plac królewski i plac 
kościelny. Również rynek był objęty zasięgiem kultu, 
będąc miejscem misteriów religijnych obok licznych 
innych funkcji, jakie pełnił w mieście średniowiecz-
nym. Oddzielenie się rzemiosła od rolnictwa oraz roz-
wój gospodarki towarowo pieniężnej sprawił, że po 
długim okresie upadku zaczęły znów ożywać mia-
sta. Osiedla rzemieślniczo kupieckie powstały przy 
wielkich szlakach komunikacyjnych obok dawnych 
miast rzymskich, przy niektórych zamkach feudal-

nych i klasztorach, zwłaszcza tych, które posiadły re-
likwiami świętych. Ośrodkiem miasta średniowieczne-
go był duży plac targowy, rynek. Z niego rozchodzi-
ły się drogi. Zabudowa miasta początkowo niewiele 
różniła się od wiejskiej, tyle że domy stały ciaśniej. 
Dla ochrony przed deszczem i jako miejsce sprzeda-
ży i spotkań pojawiły się w mieście arkady. Główna  
ulica miała podwójna funkcję, na parterze budynku 
sytuowano sklepy i warsztaty, a na piętrze mieszka-
nia. Ruch handlowy koncentrował się początkowo 
na ulicy lub w poszerzonej części głównej ulicy, na-
stępnie na rynku oraz „extra muros”, w powstających 
w późniejszym okresie przedmieściach. Koncentracja 
ruchu na wyspecjalizowanych ulicach nastąpiła jesz-
cze przed powstaniem rynku. Bramy miejskie odgry-
wały ważną rolę w życiu gospodarczym miasta śre-
dniowiecznego. W pobliżu bram miejskich sytuowano  
magazyny, gospody oraz sklepy i warsztaty. Również 
mosty koncentrowały ruch handlowy, np. Ponte Vec-
chio we Florencji lub Rialto w Wenecji. W miastach 
powstających z istniejących wsi, główna ulica uzy-
skiwała rolę ulicy handlowej. W miarę wzrostu ruchu 
przelotowego i pieszego pojawił się plac rynkowy, 
jako aneks głównej ulicy. Rynek jako centrum mia-
sta ukształtował się od XIII i XIV w. przejmując rolę 
głównego miejsca handlowego w mieście. 

Wraz z renesansem klasycyzm wrócił do miasta, 
zastępując powoli masywna formę romańską i gotyc-
ką bardziej plastyczną formą rzeźbiarską, podkreślaną 
założeniami osiowymi. Formy renesansowe rozwijały 
się pod wpływem gotyku, co jest widoczne w wielu 
miastach włoskich, np. w formach placów planowa-
nych w XIX w. W mieście pojawiły się nowe założe-
nia ogrodowe, placowe i powierzchnie wodne. Tak, 
jak w miastach antycznych powstawały reprezenta-
cyjne place, np. plac del Campo w Sienie z charak-
terystyczną wieżą.

W okresie, gdy forma miasta była złożona z kom-
ponentów historycznych z minionych okresów, re-
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nesansowi teoretycy miasta pracowali nad jedną 
forma teoretycznego miasta renesansu – formą 
gwiaździsta. U podstaw tej formy miasta leżała re-
nesansowa teoria architektury centralnej – budyn-
ku centralnego w środku gwiaździstego miasta, 
jako racjonalizacji układu średniowiecznego. Za-
sada idealnej formy gwiaździstego miasta był geo-
metryczny układ promienistych ulic łączących się 
na placu centralnym. Bryła usytuowana na środku 
tego placu była widoczna ze wszystkich ulic, a taki 
układ rozwijał logicznie perspektywę renesanso-
wą. W okresie XIV – XVI w. ulice były bardzo zróż-
nicowane w formie i nie stanowiły jednorodnej ca-
łości. W schyłkowym okresie renesansu, w latach 
1536–1540, Michał Anioł w koncepcji placu kapito-
lińskiego, zwanego obecnie Piazza del Campido-
glio, zmienił statystyczną przestrzeń miasta wcze-
snego renesansu, tworząc przestrzeń dynamiczną, 
oparta na przestrzennej głębi, zróżnicowanych po-
ziomach i sekwencji elementów osiowych; budy-
nek – pomnik – plac – schody – miasto. 

Pod koniec XVII w. koncepcja filozoficzna prze-
strzeni absolutnej Newtona, być może wywarła wpływ 
na dotychczasową interpretację formy miasta, gdyż 
w tym czasie pojawiły się formy oparte na rozciągło-
ści linearnej i długich perspektywach. Forma baro-
kowa tak budynku, jak i miasta, charakteryzuje się 
umiejętnym tworzeniem całości z bardzo zróżnico-
wanych form – elementów, co dawało niespotykaną  
dynamikę i siłę kompozycyjną rozwiązań barokowych. 
Istotne elementy formy barokowej to trójwymiaro-
wa krzywa, jako jej podstawowy motyw, czy schody  
jako element organizujący przestrzeń wewnętrzną. 
W baroku przestrzeń nie pełniła roli otoczenia ar-
chitektury – bryły, lecz była przez nią kształtowana. 
Przedstawiciele władzy absolutnej, inspirując budowę  
placów królewskich o funkcjach wyłącznie reprezen-
tacyjnych i pomnikowych, mieli na uwadze podkre-
ślenie w kontekście formy, idei władzy absolutnej 

przez regularność formy i skalę przestrzenną. Wzrost 
tępa życia i ruchu oraz szerokie pojawienie się pojaz-
dów kołowych towarzyszyły autokratycznej dyscypli-
nie elitarnej władzy politycznej w tym okresie. Kryte-
ria planowania ulic to warunki ruchu maszerujących 
oddziałów wojskowych. Poruszanie się kolumn woj-
skowych na ulicach miasta wymagało odpowiednio 
ukształtowanych placów, przestrzeni publicznej oraz 
długich odcinków prostych ulic. Istotnym kryterium 
kontekstu formy miasta była również potrzeba zapew-
nienia miejsca – na szerokich chodnikach – dla pie-
szych obserwujących ruch wojsk. Proste ulice rene-
sansowe oraz aleje barokowe tworzyły ciągi liniowe, 
koncentrując sklepy i warsztaty. 

W XVIII w. dominowały formy renesansowe, baro-
kowe i rokokowe, lecz w drugiej połowie tego stulecia 
pojawiły się umiarkowane formy klasycystyczne i kla-
sycyzm opanował Europę i Amerykę. Przykładem kla-
sycystycznej sztuki urbanistycznej kształtowani formy 
miasta jest Sankt Petersburg. Forma owalna i okrą-
gła pojawiła się w XVIII w. również w Anglii, a zespół 
Bath złożony z okrągłego placu i zespołu budynków 
mieszkalnych w kształcie półksiężyca – otwartej elip-
sy. Place jako charakterystyczny element formy mia-
sta pojawił się stosunkowo późno. W połowie XVIII w. 
pojawił się nowy element formy miasta – place zespo-
lone, powiązane w ciągi i tworzące zróżnicowaną ca-
łość przestrzenna tak architektoniczną, jak i zintegro-
waną z nią całość urbanistyczną. Najbardziej znanym 
przykładem jest zespól placów w Nancy.

Człowiek, jego rozwój społeczny i duchowy, był 
inspiracją do tworzenia przestrzeni publicznej. Naj-
pierw była ona uporządkowana, umiejscowiona 
centralnie i przeznaczona do ścisłych celów. Wraz 
z postępem cywilizacyjnym jej przeznaczenie zmie-
niało się i nabierało różnego charakteru. Współcze-
sna przestrzeń publiczna jest porozrzucana i bar-
dzo zróżnicowana.
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WIECZNE DZIŚ ARCHITEKTURY NIEISTNIEJĄCEJ

ETERNAL  TODAY  OF  NONEXISTENT  ARCHITECTURE

Są miejsca, w których architektura niezauważalna staje się swoistą materią wytyczającą ich przestrzeń. Przez 
lata takim miejscem stał się Hongkong. Niewiele wyrazistych form, ich niesamowity natłok i kolejne odradza-
nie się budowli na miejscu poprzednich, powodują, iż w jakiś sposób to miejsce staje się odporne na prze-
mijanie czasu. Tutaj trwanie i przemijanie architektury odbywa się w teraźniejszości [1].

Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, intensywność, Hongkong

There are some places, where imperceptible architecture becomes a specific matter drawing their own 
space. During the years, Hong Kong happens to be such place. Few expressive forms, thousands of them 
and regeneration of the edifices in a place of former ones make this place to be resistant to passing of time. 
Persistence and passing of architecture here proceed in present [1].

Keywords: housing architecture, density, Hong Kong

Miasta, przez tysiąclecia swojej historii zależne 
od czynników klimatycznych, zasobów naturalnych, 
władzy politycznej i religijnej, itd., mimo że powsta-
wały, upadały, ulegały diametralnym przeobraże-
niom – trwały. Architektura miasta, żeby przetrwać, 
zarówno jako artefakt, jak i bardziej abstrakcyjna 
idea, musi się zmieniać, dostosowywać się do no-
wych warunków. Nic dziwnego, że przy obecnym, 
bezprecedensowym tempie tych zmian nie wykształ-
cił się żaden wspólny model miasta. Współczesność 
zna takie przykłady jak Sao Paulo, gdzie dzielnice  
luksusu stykają się z labiryntami faveli, których 
mieszkańcy obsługują swoich lepiej sytuowanych 
sąsiadów [2], nowe „miasta cesarskie” – jak Dubaj 
– powstałe w zmodyfikowanym genetycznie krajo-

brazie pustyni czy znacznie bliższe nam geograficz-
nie wielkie europejskie place budowy: Paryż, Berlin 
i Londyn. W wielu przypadkach ingerencje w struktu-
rę miasta i decyzje kształtujące architekturę opierają  
się w pierwszej kolejności na względach ekonomicz-
nych lub krótkowzrocznych strategiach, rzadziej na 
poprawie życia mieszkańców. Dotyczy to niejedno-
krotnie budowania tożsamości miasta wokół nowych 
ikon – obiektów architektonicznych. Jeżeli istnieje 
jakiś wspólny mianownik tych zmian, to najpewniej 
jest nim skala.

Owa skala współczesnej architektury ma dwa 
oblicza – rozmach właściwy w pierwszej kolejności 
obiektom monumentalnym i intensywność charakte-
ryzującą przede wszystkim to, co (w tezach) okre-
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ślono mianem „architektury niezauważalnej”. Inten-
sywność oznaczającą nie tylko zwielokrotnienie jej 
elementów, ale przede wszystkim nieprawdopodob-
ne niekiedy wskaźniki pokazujące stosunek popula-
cji do zajmowanego przez nią obszaru.

Najwyższą gęstość zaludnienia odnotowaną 
w historii: 1 255 tys. os./km kw. miał chiński kwar-
tał Hak Nam w dzielnicy Kowloon [3], nie bez przy-
czyny zwany Miastem Ciemności, chociaż „zwy-
kłe” ulice Hongkongu zawsze zalane są światłem 
(na tej szerokości geograficznej słońce świeci bar-
dzo wysoko). Został zburzony w tysiąc dziewięćset 
dziewięćdziesiątym trzecim roku. Obecnie średnia 
gęstość w Hongkongu [4] wynosi obecnie około 
sześć tysięcy dwieście os./km kw., czyli jest niemal 
trzykrotnie wyższa niż średnia gęstość zaludnienia 
Krakowa, ale sięga niekiedy czterdzieści trzy tysią-
ce os./km kw. Światowy rekord [5] nadal należy do 
Hongkongu – Mong Kok we wspomnianej dzielni-
cy Kowloon ma gęstość zaludnienia wynoszącą sto 
trzydzieści tysięcy os./km kw. Użytki rolne zajmują 
jedynie 8% obszaru, ale działają w dwóch, trzech 
cyklach wegetacyjnych, dzięki czemu miasto – pań-
stwo zrodzone z pieniędzy, ikona bankowo-giełdo-
wo-biurowej potęgi, od dziesięcioleci synonim da-
lekowschodniego bogactwa, wykazuje w PKB pro-
dukcję rolną.

Liczba ludności Hongkongu już w 1865 roku 
przekraczała sto dwadzieścia tysięcy. Wzniesiono 
wtedy budynki administracyjne, więzienie, szpital, 
posterunek policji, klub krykieta (jak na brytyjską 
kolonię przystało). Na początku dwudziestego wie-
ku liczba ludności przekroczyła trzysta dwadzieścia 
tysięcy osób. Została zbudowana elektrownia, linia 
kolejowa do Chin, zbiorniki słodkiej wody, rozbu-
dowano port, powstała linia tramwajowa. Do dziś 
jest to jedyna linia na świecie z dwupoziomowymi 
tramwajami. Hongkong stał się trzecim największym 
portem na świecie. Na wzgórzu Wiktorii zaczęły po-

wstawać wille najzamożniejszych mieszkańców. Co 
roku do Hongkongu napływała kolejna masa emi-
grantów z targanych niepokojami Chin. Od lat sie-
demdziesiątych do Hongkongu zaczęły ściągać 
międzynarodowe koncerny, budowano kolejne wie-
żowce. Burzono niskie budynki, na ich miejscu bu-
dowano wyższe. Wiele działek pamięta kilkukrotne 
przebudowy. Przykładem może być działka pod bu-
dynkiem słynnego banku HSBC projektu Normana 
Fostera z 1985 roku, na której wcześniej stał pierw-
szy w Hongkongu „drapacz chmur” z 1935 roku. 
Generalnie, obecny budynek jest czwartą siedzibą 
banku na tej działce. Takie podejście mieszkań-
ców wynika z faktu, że w Hongkongu brakuje te-
renów pod zabudowę. Nie jest on wprawdzie bar-
dzo mały, ale 75% powierzchni znajduje się na te-
renach parków narodowych, rezerwatów przyrody 
i terenów zielonych (same parki narodowe zajmują 
40% powierzchni Hongkongu). Ceny działek osią-
gają w związku z tym astronomiczny pułap. Zna-
miennym przykładem jest wieżowiec Central Pla-
za zrealizowany w 1990 r., wysokości 374 m, za-
projektowany przez Dennisa Lau i Ng Chun Mana 
w dzielnicy Wan Chai. Koszt 72-arowej działki, na 
której stoi, był trzykrotnie większy niż koszt jego 
realizacji. Równocześnie Hongkong jest najwięk-
szym na świecie skupiskiem wieżowców. Jest ich 
7690, z czego 185 przekracza 150 m (500 stóp), 
a w trakcie budowy jest kolejnych 100. 

Hongkong jest nie tylko synonimem nowocze-
snego miasta pełnego wieżowców, ale ma też w so-
bie niezwykłą elastyczność i witalność. Historycznie 
swój status Hong Kong zawdzięcza… narkotykom. 
Oprócz herbaty, jedwabiu i porcelany, doskonale roz-
wijał się tu handel opium. To właśnie spory o handel 
opium doprowadziły do Pierwszej Wojny Opiumo-
wej pomiędzy Wielką Brytanią a Chinami. Na pod-
stawie Traktatu Nankińskiego w 1842 roku, Wielka 
Brytania przejęła od Chin małą wyspę – Hongkong 
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Architektura Hongkongu, zabudowa mieszkaniowa, panorama miasta (fot. M. Twardowski)
Architecture of Hong Kong, housing blocks, city panorama (photo by M. Twardowski)
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z kilkunastoma wioskami (niecałe 3700 mieszkań-
ców). Kilkadziesiąt lat później Hongkong powięk-
szył swoją powierzchnię o Nowe Terytoria. Wiktoria 
została stolicą zespołu miast połączonego po prze-
jęciu przez Chiny w 1997 r. w jeden organizm miej-
ski. W 1898 roku Wielka Brytania i Chiny podpisa-
ły umowę o 99-letniej dzierżawie. Przez kolejne lata 
Hongkong rozwijał się niezwykle dynamicznie będąc 
gospodarczym pomostem między Chinami a Zacho-
dem. Bliskość Kantonu i Macau, a nieco dalej Singa-
puru, Bangkoku, Dżakarty i innych azjatyckich miast, 
stworzyła ogromne możliwości jego gospodarczego  
rozwoju. Nic dziwnego, że populacja, ceny jedne-
go metra kwadratowego i PKB rosną mimo przejęcia 
Hongkongu przez komunistyczny reżim Chińskiej 
Republiki Ludowej. 

Specyficzne podejście to trwałości widać nie tyl-
ko w kolejnych budowlach powstających w tym sa-
mym miejscu. Zasadniczo w Hongkongu zabytków 
jest niewiele i nie przekraczają one stu, stukilkudzie-
sięciu lat. Jeden z nich, bodaj najbardziej znana za-
bytkowa budowla, mała świątynia Man Mo bogów li-
teratury i wojny Man Tai z ogromnymi zawieszonymi 
pod dachem kadzidłami zbudowana została w cza-
sach kolonialnych, w pierwszej połowie XIX w. Jest 
jedną z pierwszych tradycyjnych świątyń w Hongkon-
gu. Prośby zapisane na czerwonych kartkach zacze-
piane są do kadzideł i wiszą do ich wypalenia, czyli 
jakieś dwa – trzy tygodnie. 

Siła oddziaływania architektury Hongkongu wy-
daje się ponadczasowa poprzez swą siłę i witalność 
a równocześnie tymczasowa ze względu na tempo, 
w jakiej się zmienia – kadr uchwycony dziś okiem 
lub obiektywem aparatu fotograficznego następne-
go dnia dosłownie przechodzi do historii. Równo-
cześnie ta siła nie bierze się ona z bogactwa ozdób 
czy materiałów. Nie ma tu budynków tak spektaku-
larnych jak te realizowane w wielu innych miastach 
Azji czy nawet samych Chin, a mimo to charakter 

Hongkongu jest niepowtarzalny. Powstają tu takie 
budowle, jak Run Run Shaw Creative Media Centre 
Daniela Libeskinda – tak „międzynarodowe” w cha-
rakterze, że mogłyby spokojnie stanąć w dowolnym 
miejscu na świecie nie zmieniając wiele swoją obec-
nością. To, co decyduje o niepowtarzalności tego 
miasta, to raczej jego „materia pozbawiona wyrazi-
stych cech” w znaczeniu stricte architektonicznym. 
Smukłe, wysokie budynki nie posiadają bogatej  
architektonicznej artykulacji również dlatego, że każ-
dy wolny fragment wysokich na 60 pięter fasad bu-
dynków mieszkalnych zajmują klimatyzatory lub su-
szące się pranie.

Przy takiej ilości życia spiętrzonego na każdym 
arze powierzchni nie dziwi fakt, że przestrzenie pu-
bliczne zajmują nie tylko partery budynków. Hong-
kong to labirynt przejść, mostów, niewielkich pla-
ców, ogrodów i wreszcie niezliczonej ilości sklepów, 
sklepików, barów i restauracji, który jest w stanie za-
pewnić przestrzeń do życia wielomilionowej popula-
cji zajmującej kojarzące się w nieunikniony sposób 
z plastrem miodu komórki mieszkalne na wyższych 
piętrach. W tym wszystkim Hongkong oferuje swoim 
mieszkańcom bardzo wysoki poziom życia, wlicza-
jąc w to klimatyzowane schody ruchome i najczyst-
sze metro świata. 

Trwanie w dalekowschodniej kulturze ma nieco 
inny wymiar, jest ciągłością, odradzaniem, ale nie-
koniecznie trwaniem w sensie fizycznym. W tym 
kontekście architektura Hongkongu – zarówno co-
raz wyższe biurowce budowane na tych samych 
parcelach, jak i architektura „codzienna” wydają się 
w wyjątkowy sposób odporne na przemijanie cza-
su. Architektura stanowiąca manifestację „podsta-
wowych ludzkich wartości”: życia, pracy i pienią-
dza – na szczęście dla mieszkańców Hongkongu  
w tej właśnie kolejności – poprzez swoje zakorze-
nienie w teraźniejszości wydaje się odporna na 
działanie czasu. 
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TRWANIE I PRZEMIJANIE ARCHITEKTURY ZDROWIA

DURABILITY  AND  FLEETINGNESS  OF  HEALTH  ARCHITECTURE

Architektura zdrowia, stojąc na pograniczu dyscyplin artystycznych i technicznych, nie istnieje bez swej 
rozbudowanej technologicznie użyteczności. Wraz z rozwojem medycyny zmienia się również użyteczność 
przestrzeni szpitala oraz potrzeby jej użytkowników. Czy przemijanie architektury zdrowia, która tak moc-
no związana jest z użytecznością, jest więc nieuchronne...?

Słowa kluczowe: szpital, monument, architektura współczesna

Health architecture, standing on the border between artistic and technical disciplines, there is no utility of its 
extensive technology. With the development of medicine also changed over the usefulness of the hospital 
and the needs of its users. Does the fleetingness of health architecture, which so strongly linked to the util-
ity, is inevitable...?

Keywords: hospital, monument, contemporary architecture

Hospitals are the buildings  
that architecture forgot…(?)[1]

Czasy przeszłe…
W drugiej połowie XIX w. w South Bank, na tere-

nie londyńskiej dzielnicy Lambeth, na południowym 
brzegu Tamizy, powstał niezwykle wartościowy ze-
spół zabudowy szpitalnej. Należał on administracyjnie  
do Szpitala Św. Tomasza, którego początki sięgały 
jeszcze XII wieku., i który pierwotnie zlokalizowany był 
w Southwark, jednej z najstarszych dzielnic Londynu. 
Od zarania swoich dziejów służył pomocą medycz-
ną oraz wsparciem duchowym wszystkim chorym  
i cierpiącym, a od połowy XVI wieku. łączył również 
funkcje szpitalne ze szkołą medyczną [2].

Wraz z rozwojem przemysłu i rozbudową aglo-
meracji miejskiej zwiększała się też znacznie liczba 
mieszkańców Londynu, w tym liczba bezdomnych 
i chorych. Po pożarze w 1866 r. ulice rozrastające-
go się miasta były wylęgarnią chorób. Wiele dzieci 
umierało jeszcze w niemowlęctwie. Konieczność po-
wstania nowego szpitala stała się więc bardzo naglą-
ca. W 1863 r. zakupione zostały za 100000 funtów 
tereny położone bezpośrednio nad Tamizą, po prze-
ciwległej stronie przebudowywanego w tym czasie  
Pałacu Westminsterskiego – siedziby angielskiego 
parlamentu. Projekt przygotował znany architekt epo-
ki wiktoriańskiej Henry Currey, który już od 1847 r. 
pracował dla Szpitala Św. Tomasza, kierując jego in-
westycjami. Kamień węgielny położony został przez 
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królową Wiktorię w 1868 r., która również dokonała 
jego uroczystego otwarcia w 1871 roku [3].

Zbudowanych zostało sześć pawilonów szpital-
nych, które ze względu na brak miejsca oddziela-
ły niespełna 40-metrowe dziedzińce. Usytuowane 
równolegle względem siebie i prostopadle do rzeki 
mieściły po 28 łóżek na każdej kondygnacji. Szpital  
zaprojektowany został dla 588 pacjentów, ale ze 
względów finansowych wszystkie oddziały urucho-
miono dopiero w 1896 r. Od wschodu, wzdłuż całe-
go założenia biegły przewiązki scalające komunikacyj-
nie i funkcjonalnie cały szpital. Mieściły ambulatoria, 
sale operacyjne, pomieszczenia personelu. Najbar-
dziej na południe wysunięty był pawilon, przeznaczo-
ny dla zakaźnie chorych. Szkoła medyczna mieściła  
się również w wydzielonym miejscu, w południowej 
części założenia. Od strony północnej, przy West-
minster Bridge Road, usytuowany został gmach ad-
ministracyjny. Pomiędzy środkowymi pawilonami, od 
strony Lambeth Palace Road mieściło się główne wej-
ście wraz z reprezentacyjnym westybulem i kaplicą. 
Cały zespół wiktoriańskich budynków zbudowany zo-
stał w stylu nawiązującym do włoskiego z tzw.Fare-
ham red brick i uzupełniony detalem z jasnego ka-
mienia [4]. Układ i kubatura budynków harmonizo-
wała z położonym na przeciwległym brzegu Tamizy 
Pałacem Westminsterskim.

Był to jeden z pierwszych londyńskich szpitali po-
wstałych w systemie zabudowy pawilonowej, korzystnej 
dla poprawy wentylacji budynków i separacji pacjen-
tów, a w konsekwencji dla zmniejszenia ich śmiertelno-
ści [5]. Propagowany był przez Florence Nightingale,  
zwolenniczkę nowoczesnego szpitalnictwa i pielę-
gniarstwa oraz autorkę licznych publikacji o organiza-
cji służby zdrowia [6]. Współpraca architektów i repre-
zentantów zawodów medycznych była w tym czasie  
powszechną praktyką, ale naprawdę zadowalają-
ce efekty takich działań zdarzały się rzadko. Wyjąt-
kiem była realizacja projektu Currey’a, dzięki której 

powstał nowoczesny, wartościowy architektonicznie 
nowy Szpital Św.Tomasza w Londynie.

W niedługim czasie zbudowano kolejne obiekty. 
W latach 1925–1927 powstał dom dla studentów, za-
projektowany przez Harolda W.Currey’a. Dalszą inwe-
stycją była budowa domu pielęgniarek (1936–1937) 
wg planów Sir Edwina Coopera [7].

Trzy pawilony szpitala zostały poważnie uszkodzo-
ne podczas II wojny światowej. Konieczna była ich 
rozbiórka, która uszczupliła zasoby lokalowe szpita-
la i znacznie utrudniła jego funkcjonowanie. Częścio-
wą odbudowę rozpoczęto już w 1950 r., realizując 
budynek (East Wing). W latach 1966–1975 przepro-
wadzono dalsze prace wg projektu pracowni: Yorke, 
Rosenberg i Mardall. Powstał gmach pokryty taflami 
białej okładziny. Skala i wygląd trzynasto-kondygna-
cyjnego obiektu (North Wing) wzbudziły jednak tak 
liczne kontrowersje – również wśród posłów, pracu-
jących w parlamencie, po przeciwległej stronie Tami-
zy, że planowany wcześniej drugi, masywny blok ni-
gdy nie został zrealizowany...

Czasy teraźniejsze…
Ponowna rozbudowa Szpitala Św. Tomasza na-

stąpiła dopiero w latach 2002–2005. W najbliższym 
sąsiedztwie XIX-wiecznych pawilonów powstał pierw-
szy od blisko 100 lat nowy londyński szpital dziecięcy. 
Evelina Children’s Hospital usytuowany został w po-
łudniowo-wschodniej części założenia.

Ograniczony teren nie ułatwiał rozwiązania pro-
blemu nowej zabudowy. Znajdowały się na nim bu-
dynki, pochodzące z rożnych okresów: począwszy 
od najstarszych wiktoriańskich pawilonów, poprzez 
późniejsze modernistyczne obiekty z lat 70. Niewątpli-
wym atutem było południowo-wschodnie sąsiedztwo 
ogrodów Pałacu Lambeth oraz Parku Arcybiskupa.

Plany przygotowała pracownia: Hopkins Archi-
tects. Od momentu wygrania konkursu w 1999 r. 
razem z sir Michaelem Hopkinsem współpracowali 
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Andrew Barnett i Pamela Bate. Wszyscy, pomimo 
ograniczeń finansowych, starali się stworzyć prze-
strzeń nieinstytucjonalną, dodającą otuchy, a momen-
tami nawet zabawną. Podstawą pomysłu było stwo-
rzenie obszaru swobodnej interakcji z praktycznym, 
ale równocześnie elastycznym układem pomieszczeń.

W nowym budynku trzy niższe poziomy mieszczą 
wspólne dla całego szpitala funkcje – przychodnie, 
ambulatoria, urządzenia diagnostyczne, sale opera-
cyjne i oddział intensywnej terapii. Trzy wyższe piętra  
obejmują odziały szpitalne z dyżurkami i pokojami 
dla chorych dzieci. Otaczają otwartą na południe po-
wierzchnię przestronnego atrium, przekrytego wiel-
kim, schodzącym do poziomu posadzki, dachem. 
Rozpowszechniona wcześniej w architekturze Norma-
na Fostera i Richarda Rogersa, lekka stalowo-szklana 
konstrukcja przekrycia rozpościera się nad otwartą, 
wypełnioną światłem przestrzenią. Działa jak kolek-
tor słoneczny w zimie i jest naturalnie wentylowana 
w lecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu hospitalizowane 
dzieci mają rozświetlone i pełne powietrza pokoje, 
z najpiękniejszymi widokami.

Atrium stanowi społeczne serce budynku. Otwar-
te na wspaniałe, rozpościerające się wokół szpitala 
panoramy miasta, wypełnione z jednej strony – ogro-
dami Pałacu Lambeth, z drugiej – położonymi nad 
Tamizą, budynkami parlamentu i ogrodami Królowej 
Wiktorii. Centralna przestrzeń szpitala obejmuje po-
czekalnie, kawiarnię i ogród zimowy. Jest w niej rów-
nież miejsce na małą szkolę, galerię oraz plac zabaw 
dla dzieci. Dwie windy, wyróżniające się odcieniem 
mocnej czerwieni, łączą wszystkie kondygnacje. Cały 
szpital wypełniony jest kolorami i słońcem, co sprzyja 
kreowaniu pogodnej atmosfery. Centralnie położone  
atrium również pozwala na skuteczne zastosowa-
nie strategii zrównoważonej i efektywnej obsługi bu-
dynku. Podział przestrzeni na poszczególne funkcje 
jest elastyczny, co w przyszłości pozwoli na łatwiej-
sze dostosowanie wnętrz do zmieniających się wy-

mogów, związanych z rozwojem technologii medycz-
nych. Również korzystanie z prefabrykowanych ele-
mentów poszerza zakres przyszłych zmian.

Architektura zewnętrzna szpitala jest wyrazem sze-
roko pojętego kontekstualizmu, oznaczającego się 
powrotem do tradycyjnych materiałów i form, two-
rzących przestrzeń miejską o zwykle kameralnej ska-
li i historycznej ciągłości. Hopkins odwołuje się bar-
dziej do ciepła XIX-wiecznych, ceglanych budynków 
szpitalnych, niż do klinicznie białych tafli, pokrywają-
cych obiekty z lat 70. Zestawia on swoje lekkie kon-
strukcje ze szkła i stali ze ścianami z terakotowych 
paneli, które są znacznie przyjemniejsze w odbiorze 
na tle sąsiadujących z nimi wiktoriańskich budowli 
z czerwonej cegły. Widać, jakie znaczenie przypisuje 
lokalizacji szpitala, z której wynika świadoma ochrona 
wartości kulturowych i przyrodniczych zastanego tu 
zabudowanego środowiska. Zwykle obiekty projek-
towane przez Hopkinsa są trudne do sklasyfikowa-
nia. Niektóre eteryczne, o lekkiej konstrukcji, jak try-
buny rozpościerające się nad boiskiem Country Cri-
ket Club w Southampton (2001). Inne, jak londyński 
Portcullis House (1993–2001), o mocnej konstrukcji 
i masywnych elewacjach. Projekt szpitala dziecięce-
go niewątpliwie plasuje się po lżejszej stronie twór-
czości Hopkinsa [8].

Przy projektowaniu wystroju i wyposażenia wnętrz 
współpracowały dzieci, dzięki czemu są tak wyjątkowe.  
Szpital obsługuje wiele społeczności, zamieszkują-
cych Londyn, dlatego użyte w jego wnętrzach sym-
bole wizualne i grafiki, związane są z różnymi stro-
nami świata i krainami geograficznymi. Mają na celu  
łatwiejsze rozeznanie się w przestrzeni szpitala, a tak-
że stworzenie przyjaznego środowiska w całym obiek-
cie. Od symbolów morza na najniższym poziomie do 
symbolów nieba na najwyższym – cały świat w prze-
strzeni jednego budynku.

Powstał szpital, który jest czymś więcej niż tyl-
ko ciekawym budynkiem położonym w wyjątkowym 
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miejscu. Został doceniony przez krajowe i międzyna-
rodowe gremia, otrzymując wiele nagród i wyróżnień 
[9]. Jest niezwykle praktycznie rozwiązanym obiek-
tem służby zdrowia oraz pełną fantazji, ciepła i rado-
ści przestrzenią, sprzyjającą szybszemu i skuteczniej-
szemu zdrowieniu.

Trwanie... i przemijanie…
Niezwykle cenne, podlegające ochronie konser-

watorskiej, XIX-wieczne pawilony nadal współtworzą 
Szpital Św. Tomasza. W dniu dzisiejszym, w ich są-
siedztwie spotykamy również współczesne budynki, 
reprezentujące nową generację obiektów służby zdro-
wia. Otoczone enklawami zachowanej zieleni ulicz-
nej i ogrodowej, skupione na ograniczonym terenie, 
stanowią jeden z bardziej interesujących, zespołów 
architektoniczno-urbanistycznych, położonych w ści-
słym centrum Londynu. Użytkowanie tak zróżnicowa-
nej formalnie i funkcjonalnie przestrzeni stawia jej od-
biorcom niemałe wyzwania.

Sposoby działania szpitali dawnych, a szpitali 
współczesnych są zupełnie inne. Na początku swej 
historii były miejscem schronienia pielgrzymów, bez-
domnych oraz ubogich chorych. Jako zakłady pu-
bliczne poświęcone wyłącznie leczeniu, ukształtowa-
ne zostały dopiero na przełomie XVIII i XIX w. [10]. Ich 
architektura, stojąc na pograniczu dyscyplin technicz-
nych i artystycznych, nieuchronnie podlegała zmia-
nom warunkowanym rozwojem w dziedzinie medycy-
ny, technologii, techniki i estetyki [11]. Jej twórcy stale 
poszukiwali nowych form zewnętrznych, które współ-
grałyby z rozbudowywanymi funkcjonalnie wnętrzami.

W dniu dzisiejszym zabytkowy szpital niełatwo 
przystosowuje się do wymagań współczesnej służ-
by zdrowia. Rozwój medycyny powoduje ewoluowa-
nie poglądów na metody leczenia, a w konsekwencji 
zmieniają się również programy funkcjonalno-prze-
strzenne szpitali [12]. Dużym problemem jest speł-
nienie najnowszych norm sanitarnych i technicznych. 

Intensywna eksploatacja zabytkowego obiektu powo-
duje jego szybszą degradację fizyczną, a w związku 
z tym konieczność podejmowania szeroko zakrojo-
nych działań konserwatorskich. Zabudowa pawilono-
wa mnoży z kolei koszty związane z funkcjonowaniem 
szpitala. Rozproszone położenie wydłuża komunika-
cję pomiędzy poszczególnymi oddziałami i utrudnia 
pracę personelowi medycznemu. Opłaty eksploata-
cyjne zabytkowych gmachów są zwykle wyższe od 
standardowych. Kolejny problem związany jest z roz-
budową istniejących i wznoszeniem nowych obiek-
tów. Zabytkowe zespoły szpitalne dysponując zwy-
kle ograniczonymi terenami, są zmuszone do zmniej-
szenia skali planowanych inwestycji.

Zabytkowy szpital, nieprzystosowany funkcjo-
nalnie do współczesnych wymagań, stanowi zagro-
żenie dla bezpieczeństwa pacjentów i pracującego 
w nich personelu. Przemijanie związane ze zużyciem 
fizycznym może zostać zatrzymane, ale odchodzenie 
w przeszłość użyteczności, związanej ze zmieniają-
cymi się potrzebami użytkowników będzie trudne do 
przezwyciężenia.

Nowe szpitale powinny więc unikać sztywnych 
rozwiązań funkcjonalnych, które trudno dostosowują 
się do wymogów współczesnej medycyny [13]. Szpi-
tal jest dzisiaj jedną z najbardziej złożonych instytu-
cji, a kształtowanie jego architektury jest skompliko-
wanym i odpowiedzialnym zadaniem. Dlatego uży-
teczność, transparentność i elastyczność staje się 
priorytetem w kreowaniu przestrzeni zdrowienia [14].

Architektura szpitalna czerpie dziś inspiracje za-
równo ze swojej wieloletniej tradycji, jak i najnowszej 
myśli naukowo-technicznej. Podąża za przeobraże-
niami zachodzącymi w medycynie, ale równocze-
śnie staje się architekturą coraz bardziej przyjazną 
człowiekowi choremu. Niemiecki filozof Wolfgang 
Welsch twierdzi, że architektura humanistyczna, 
w której naczelnym punktem wyjścia jest człowiek, 
to dopiero początek (...) Nowe myślenie wykazuje, 
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że poszukujemy dziś architektury, która sprostałaby 
naszemu biologicznemu, zmysłowemu i motoryczne-
mu byciu – w – świecie(…)[15]. Architektura zdro-
wia powinna więc działać na styku wielu dziedzin, 
tworząc ścisłą relację z otoczeniem, przyrodą, kli-
matem. Musi iść z duchem czasu, wykorzystywać 
nowoczesne technologie i nowatorskie rozwiąza-
nia. Tworzący ją architekci nie mogą jednak zapo-
minać o tradycji i historii miejsca, w którym ma po-
wstać szpital. Ich obowiązkiem, podczas procesu 
kreowania nowej przestrzeni, jest nieustanna myśl 
o ludziach, którzy będą ją użytkować – pacjentach, 
lekarzach i personelu medycznym. Powinni rozwią-
zywać nie tylko problemy warsztatowe, ale przede 
wszystkim trafiać do odbiorcy, odwołując się do jego 

doświadczenia, wiedzy, wyobrażeń, pozytywnie po-
ruszając jego myśli, odczucia, emocje. 

Wszelka twórczość architektoniczna pozornie daje 
trwały efekt. W sensie materialnym może pozostać 
w przestrzeni urbanistycznej na lata, a nawet stu-
lecia. Ale jej sposób użytkowania przemija wraz ze 
zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Dlate-
go umiejętnie tworzona przestrzeń szpitala, już dzisiaj 
powinna być odpowiedzią na wyzwania przyszłości. 
Tylko taka architektura zdrowia ma szansę na prze-
trwanie. Należy jednak pamiętać, że każda budowla,  
obok odniesień do współczesnych wzorców i nowa-
torskich wizji kreującego ją architekta, kryje w sobie 
dokonania poprzednich pokoleń, ich umiejętności 
i wiedzę, która nigdy nie przemija bezpowrotnie…
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Praca prezentuje problematykę współczesnych miejsc pamięci. Artykuł jest częścią badań prowadzonych 
na Wydziale Architektury PW. Analiza ma charakter interdyscyplinarny, włączając w badania architektury ba-
dania narracyjne w psychologii współczesnej. Architektury, w której zaprojektowana narracja ma za zada-
nie nie tylko komunikować się z odbiorcą i oddziaływać na niego, ale również stanowić drogę do wglądu 
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The paper presents the issues connected with contemporary places of remembrance. The analysis has an 
interdisciplinary nature with narrative research in contemporary psychology. Access to the experience of the 
community through elements of architecture arouses a feeling of safety and stability in a given community.
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Architektura jest jedną z bardziej demokratycz-
nych dziedzin sztuki, której doświadcza każdy bez 
względu na przekonania, pochodzenie społeczne, 
czy wykształcenie. „Z definicji architektury wynika, że 
z architekturą i urbanistyką mamy do czynienia bez 

przerwy: od narodzin do odejścia, w domu, w pra-
cy, na wakacjach, gdy czuwamy i gdy śpimy, i tak 
jednej i drugiej jest wszędzie pełno, że przestajemy 
ten fakt zauważać” [1]. Miejsca pamięci podobnie 
jak obiekty kultu religijnego zaliczamy do przestrze-
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ni sacrum, gdzie zostaje przerwana homologiczna 
ciągłość i, jak twierdzi Eliade, człowiek, będąc w tej 
przestrzeni, wraca do prapoczątku [2].

Miejsca pamięci można podzielić na różne kate-
gorie w zależności od znaczenia społecznego, jak 
i obszaru oddziaływania. Cmentarze, pomniki, mu-
zea, a nawet parki czy szlaki można zaliczyć do gru-
py obiektów architektury pamięci. Miejsca pamięci 
obozów zagłady czy masowych mordów zazwyczaj 
realizowane są w przestrzeni danego wydarzenia. 
Muzea czy pomniki projektowane są poza miejscem 
wydarzeń, a ich rolą jest nie tylko upamiętnianienie 
minionych wydarzeń, ale przede wszystkim kształto-
wanie przyszłych pokoleń. „Muzeum ma więc służyć  
edukacji, lecz także – oprócz roli miejsca pamię-
ci – może być sposobem ekspiacji narodu niosące-
go winę za wydarzenia, które nie powinny były zaist-
nieć” [3]. Oprócz tych zadań miejsca pamięci można 
zaliczyć do form terapii zbiorowej, która jest konse-
kwencją traumatycznych wydarzeń. Po II wojnie świa-
towej „świat stracił niewinność, cały świat nie tylko 
oprawcy, nie tylko świadkowie, także ofiary, które ro-
biły rzeczy żeby ratować życie. Dlatego przyjmuje się, 
że pokolenia urodzone po 1945 roku żyją już w in-
nym świecie, w świecie, w którym TO się stało” [4].

W latach 80. ubiegłego wieku wzrosło zaintere-
sowanie teoriami narracyjnymi w psychologii. Część 
badaczy uznało „współczesne czasy jako czas nar-
racji, człowieka zaś jako istotę narracyjną (homo nar-
rans). (…) Dzieje się to, dlatego że życie człowieka 
w gruncie rzeczy jest narracją” [5]. Architektura, w któ-
rej zaprojektowana jest narracja, ma zadanie nie tyl-
ko komunikować się z odbiorcą, ale również stano-
wić drogę do wglądu w dane wydarzenie. Dostęp do 
doświadczeń wspólnoty gwarantuje poczucie bezpie-
czeństwa i stabilność danej społeczności. Punktem 
odniesienia staje się człowiek i jego doświadczenie: 
JA – TU, JA – TERAZ. Dzięki architekturze miejsc 
pamięci, a nie masowym przekazom, dawne wyda-

rzenia zyskują nową narrację. „Potrzeba przywraca-
nia wielkim narracjom dawnego znaczenia ma tak-
że związek z potrzebą ochrony wspólnoty, stanowią-
cej podstawowe dobro, dlatego wymagające troski. 
(…) Pomijając korzyści z antropologicznego i psy-
chologicznego punktu widzenia oczywiste, takie jak 
gwarancja przetrwania, fizycznego i socjologicznego 
bezpieczeństwa, dzięki wspólnocie jednostka ludzka 
ma szanse stawać się pełniejszym człowiekiem” [5].

Współczesne miejsca pamięci często wykorzystu-
ją narracje. Pierwszym znaczącym projektem, który 
wywarł wpływ na problematykę projektowania mo-
numentalnych przestrzeni miejsc pamięci był nie-
zrealizowany projekt konkursowy na upamiętnienie 
ofiar hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau. W 1958 roku został zorganizowany  
konkurs przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski 
na Pomnik Ofiar Faszyzmu. Na czele komitetu kon-
kursowego stanął włoski rzeźbiarz Henry Moore [6]. 
Projektanci mieli za zadanie upamiętnić ofiary nie na-
ruszając istniejącego obszaru obozu. W przeciwień-
stwie do innych miejsc masowych zbrodni, Oświęcim  
był stosunkowo dobrze zachowany, hitlerowcom nie 
udało się zniszczyć wielu obiektów. W tej szczególnej 
sytuacji narracja tworzona jest nie tylko przez nowe 
działania architektoniczne. Obiekt staje się świad-
kiem wydarzenia, a przez to wszedł w sakralną nar-
rację [7]. Konkurs miał charter etapowy i do drugie-
go konkursu został dopuszczony projekt zespołu: 
architekta Oskara Hansena, rzeźbiarza Jerzego Jar-
nuszewskiego, grafika Juliana Pałki i fotografika Ed-
munta Kupieckiego [8]. Podczas pracy w II etapie 
konkursu projektanci odstąpili od pierwotnie propo-
nowanej formy, projektując długą betonową wstęgę 
prowadzącą pomiędzy istniejącymi barakami. Pro-
jekt był prosty, a „przekątna (droga) miała na celu 
pokazać mechanizm obozu (…), ale miała także sta-
nowić coś więcej – przejście ponad formą, nawiązu-
jące do koncepcji Formy Otwartej, przejście, które 
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1, 2, 3, 4, 5. Miejsce Pamięci Obozu Zagłady w Bełżcu (fot. W. Wierzbicki)
6, 7, 8, 9. Miejsce Pamięci Obozu Zagłady w Treblince (fot. W. Wierzbicki)
10, 11, 12, 13. Miejsce Pamięci Obozu na Majdanku (fot. W. Wierzbicki)
14, 15. Pomnik Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie (fot. Ł. Kozioł)
16, 17. Muzeum Historii Żydów w Berlinie (fot. Ł. Kozioł)
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tworzy klimat dla odbioru i uczestnictwa, które wizu-
alizuje podtekst interakcji przestrzennej. Droga jest 
miejscem spontanicznych gestów. Jeśli ktoś będzie 
chciał zostawić kartkę z imieniem lub figurkę anioła, 
może to zrobić obok drogi. To, co znajdzie się poza 
drogą, trzeba pozostawić biegowi czasu. Już wte-
dy rosły tam drzewa, biegały sarny i zające. Chcieli-
śmy zachować świadectwo… tak jak lawa zachowa-
ła Pompeje… Pomnik-Droga jest odkrywaniem cią-
głości. Bierze początek w życiu, przekracza śmierć 
i wraca w innym życiu. Życie i śmierć są zdefiniowa-
ne przez siebie nawzajem – hierofanie. Partycypacja 
w niecodziennym wydarzeniu wyłącza zwykłe obiek-
ty spoza ich funkcjonalnego znaczenia” [9]. Zastana 
narracja i równoczesne przekreślenie struktury całe-
go założenia nie zostało należycie zrozumiana i pro-
jekt nie został zrealizowany. Dla żyjących ofiar obóz 
był miejscem szczególnym, każda z nich posiadała 
„mapę mentalną” tego miejsca, które poprzez nowa-
torski pomysł zostało przekształcone. Pomimo braku 
realizacji, projekt Droga na upamiętnienie obozu na-
zistowskiego w Oświęcimiu, otworzył nowe spojrze-
nie na przestrzenie miejsc pamięci.

Ważnym projektem, w którym twórcy posłużyli się 
narracją jest projekt upamiętnienia nazistowskiego 
obozu zagłady w Bełżcu. W przeciwieństwie do obo-
zu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, obiekt 
miał wyłączne zadanie – eksterminację Żydów w ra-
mach projektu akcji Reinhardt. W 1963 roku powstał 
pierwszy pomnik autorstwa Stanisława Strzyżyńskie-
go i symboliczne upamiętnienie masowych grobów 
[10]. Brak godziwego upamiętnienia było celowym 
działaniem ówczesnego rządu komunistycznego. 
Dopiero po roku 1989, we współpracy między Uni-
ted States Holocaust Memorial Council, American Je-
wish Committee i Radą Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa przeprowadzono kompleksowe badania 
terenowe i archeologiczne, ustalono zakres wystę-
powania jam grobowych i innych elementów obozu. 

Do realizacji po konkursie zorganizowanym w 1997 
roku został wybrany projekt zespołu rzeźbiarzy: An-
drzeja Sołygi, Zdzisława Pidka i Marcina Roszczy-
ka. Część architektoniczna została zaprojektowana 
przez pracownię DDJM architekta Marka Dunikow-
skiego, a ekspozycja w części wystawowej zaprojek-
towana przez architekta Mirosława Nizia. Całość reali-
zacji ukończono w 2004 roku jako oddział Państwo-
wego Muzeum w Majdanku. W Bełżcu powstał ciąg 
narracji: rampa – tory ruszty, granica – rzeźba gwiaz-
dy Dawida, droga – szczelina, Ohel – grób, ściany, 
schody – widok z góry na miejsce zagłady i powrót  
do części Muzeum. W tym przypadku architektura 
wkracza w nowe zadanie i nie jest już tylko funkcją, 
ale poprzez symbolikę wprowadza widza w tajemnicę 
życia i śmierci, poszukiwania sensu bezsensownych 
zdarzeń. W Bełżcu elementy architektoniczno-rzeź-
biarskie strukturyzują doświadczenie zbiorowe, przy-
wracając utraconą godność ofiar, a „miejsce to lapi-
darną formą wywiera większe wrażenie niż niejedno 
muzeum, zrozumienie zawartej w niej symboliki Sze-
olu wymaga minimalnej wiedzy o tym, w jaki sposób 
ginęli tu ludzie” [11].

Opisując współczesne miejsca pamięci, w których 
architektura stanowi istotny element znaczeniowy, na-
leży jeszcze przywołać dwie powojenne realizacje: 
projekt pomnika na upamiętnienie ofiar obozu koncen-
tracyjnego na Majdanku autorstwa zespołu rzeźbiarzy 
Wiktora Tołkina i Janusza Dembka (1969) [12] i Mu-
zeum Walki i Męczeństwa w Treblince projektu Fran-
ciszka Duszenki, Adama Haupta i Franciszka Stryn-
kiewicza (1959–1963) [13]. Oba projekty zostały zre-
alizowane w latach 60. XX wieku i dlatego posiadają 
wiele wspólnych cech stylistycznych. Wyróżnione są 
w nich takie elementy jak brama – symboliczne przej-
ście w przestrzeń obozu, droga – na Majdanku to dłu-
gi pas asfaltu prowadzący do mauzoleum, w Treblin-
ce to betonowe formy prostopadłościenne symboli-
zujące podkłady kolejowe prowadzące do pomnika 
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znajdującego się na terenie obozu zagłady. W obu 
projektach widać wpływ ówcześnie panującej stylisty-
ki socrealistycznej. Mauzoleum w Majdanku jest mo-
numentalne w potężnej skali, formie i symbolice, ale 
równocześnie bezduszne i bezosobowe. Na zakoń-
czeniu drogi jest już tylko śmierć, brakuje tam elemen-
tu nadziei i sensu, wiary w życie pozagrobowe ofiar. 
Natomiast w projekcie upamiętnienia obozu w Bełż-
cu nisza Ohel zostaje oświetlona światłem dziennym 
spływającym po wypolerowanej kamiennej ścianie, 
a wznoszące się po obu stronach schody wyznacza-
ją nowa perspektywę nadziei. W Majdanku narracja 
się urywa, strukturyzacja doświadczenia zostaje prze-
rwana. W przeciwieństwie do upamiętnienia Majdan-
ka, podczas zwiedzania Treblinki trudno odczytać za-
proponowaną przez autorów drogę narracji. Kamie-
nie upamiętniające ofiary wyglądają jak przypadkowo 
porozrzucane elementy narracji, a pomnik przywołu-
je na myśl pogański obelisk nie nawiązując przez to 
do tradycji religijnej większości ofiar. Nie istnieje wi-
zualne połączenie pomiędzy Obozem I i II. Zwiedza-
jący nie odczuwają ogromu tragedii, jaki mogą do-
świadczyć w Bełżcu, a uboga narracja nie struktury-
zuje doświadczania zbiorowego.

Narracja jest nie tylko elementem kształtowania 
ekspozycji muzealnej, ale również stanowi punkt wyj-
ścia do projektowania jej formy. Przykładem jest bę-
dący w trakcie realizacji projekt Muzeum Historii Ży-
dów Polskich autorstwa fińskiej pracowni Lahdelma 
i Mahlamäki, gdzie oś narracji stanowi historia Naro-
du Wybranego, dla którego ważniejszym wydarze-
niem było przejście przez Morze Czerwone [14]. Tak 
jak to wydarzenie dało Żydom nadzieję na nowe ju-
tro, budynek otwiera swoja perspektywę na istniejący 
pomnik dając nadzieję na nową historię tego narodu.

Innymi projektami stosującymi narrację koncep-
tualną są: Pomnik Pomordowanych Żydów Euro-
py w Berlinie zaprojektowany przez architekta P. 
Eisenmana (1997–2005), Muzeum Żydów w Ber-

linie zaprojektowany przez architekta D. Libeskin-
da (1997–2000), Muzeum Holocaustu Yad Vashem 
w Jerozolimie autorstwa M. Safdie (1996–2005). We 
wszystkich wymienionych wyżej projektach widz 
uczestniczy w osobistej autonarracji strukturyzującej 
doświadczenie zbiorowe.

Wydarzenia Europy ostatnich miesięcy, takie jak 
atak w Oslo, wskazują na ciągła potrzebę upamiętnia-
nia kolejnych wydarzeń tak samo nie zrozumiałych jak 
holokaust. Europejczycy stają przed dylematem, co 
robić i jak przeciwdziałać takim zdarzeniom. Miejsca 
pamięci są często konsekwencją tragicznych wyda-
rzeń. Właśnie dlatego współczesne miejsca pamięci 
nie stanowią jedynie zestawienia kilku symbolicznych 
rzeźb, ale są odrębną opowieścią narracyjną. Współ-
czesny człowiek, tak samo jak człowiek pierwotny, po-
trzebuje sacrum, miejsca, w których dotyka ostatecz-
ności, „a mimo iż jest przekonany o milionowym roz-
woju swojego gatunku, w rzeczywistości wpisuje się 
mentalność człowieka pierwotnego” [15]. Przestrzeń, 
w której egzystuje, staje się trwałym miejscem i dla-
tego potrzebuje odniesienia do trwałych nieprzemija-
jących prawd. Architektura miejsc pamięci może stać 
się narzędziem uniwersalnej narracji, w których takie 
wartości jak prawda, dobro i piękno przywołują swo-
je atawistyczne znaczenie. Należy powtórzyć za He-
schlem, że „człowiek widzi rzeczy, które go otacza-
ją znacznie wcześniej niż uświadamia sobie własną 
jaźń. Wszechświat jest ogromną aluzją, a nasze we-
wnętrzne życie anonimowym cytatem; tylko kursywa 
jest nasza własna. Czy jest w naszej mocy zweryfiko-
wać cytaty, zidentyfikować źródło, nauczyć się tego, 
czego znakiem są wszystkie rzeczy?” [16].

Współczesne miejsca pamięci mają za zadanie 
stać się uniwersalną transmisją. Uniwersalną i nie-
zmienną formą przekazu są symbole w architektu-
rze, które powstały jako wytwory kultury. Istniały od 
zawsze, istnieją do dziś i istnieć będą. Fascynujący 
pozostaje uniwersalizm tego przekazu – niezmien-
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ność znaczenia, stałość, fundament kulturowy [17]. 
Narracja we współczesnych miejscach pamięci struk-
turyzuje doświadczenie zbiorowe poprzez mit, który 
przepowiada objawienie się nowej „sytuacji” kosmicz-
nej lub wydarzenia, jakie miało miejsce u prapocząt-
ku [7]. Współczesne realizacje, polskie i zagranicz-
ne, poprzez wartościującą narrację mityczną uwierzy-
telniają i legitymizują to, co dana społeczność uwa-

ża za egzystencję konieczną [18]. Współcześni twór-
cy miejsc pamięci stoją przed wyjątkowym zadaniem 
twórczym – kreacji przestrzeni, która będzie nie tyl-
ko upamiętniać, ale przede wszystkim strukturyzo-
wać – scalać i ugruntowywać wartości uniwersalne: 
wartość życia i godność każdego człowieka. Upa-
miętnienie staje się jednym z elementów znaczenio-
wych, a oś narracji przywrócenie godności ofiarom.
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Przestrzeń społeczna to od wieków miejsce kon-
taktów międzyludzkich. W starożytnej Grecji takim 
miejscem była agora. Stanowiła ona centrum życia 
politycznego, handlowego oraz kultowego. Przy ago-
rach wznoszono nie tylko świątynie i budowle pań-
stwowe, ale także handlowe. 

Rozwój kultury fizycznej w Grecji i wielkie zna-
czenie sportu w wychowaniu młodzieży wpłynęły  
na powstanie obiektów sportowych – to również 
miejsca społecznych spotkań. Były to gimnazjony 
z palestrami, na których odbywały się ćwiczenia 
i niekiedy zawody. Dla zawodów o ogólnogreckim 
znaczeniu budowano stadiony zwane tak od dłu-

gości najkrótszego dystansu, który przebiegali za-
wodnicy [1].

Okres ten należy zaliczyć do czasu „powstawa-
nia” i „trwania”. Podobne układy urbanistyczne po-
wstawały później, z pewnymi zmianami na terenie 
Imperium Rzymskiego. Rzymianie wykształcili nieco 
inny typ budowli sportowych czyniąc z nich obiekty 
bardziej widowiskowo-rozrywkowe zgodnie z głoszo-
ną filozofią. Były to amfiteatry, cyrki, hipodromy i po-
wstawały w formie zunifikowanej na terenach państw 
zależnych od Rzymu [2]. Była to kontynuacja filozofii 
greckiej zmodyfikowana pod kątem większego zna-
czenia „widza”, który stał się podmiotem widowiska 
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i zarazem wszechwładnym sędzią decydującym o ży-
ciu lub śmierci aktorów widowiska. Nieodzownym jest 
uzupełnienie, że z tych przestrzeni korzystali wyłącz-
nie ludzie wolni, obywatele.

Czasem „przemijania” było średniowiecze. Upa-
dek cesarstwa i dominacja kultury chrześcijańskiej 
od IV w. n.e. spowodowały praktycznie 15 wieków 
zawieszenia wszelakiej aktywności sportowej. Edykt 
Konstantyna (z 313 r. n.e.) zakazał organizowania im-
prez cyrkowych, wyścigów konnych czy rydwanów. 
Podobnie w 394 r. n.e. edyktem inspirowanym przez 
biskupa Ambrożego Milana, cesarz Teodozjusz za-
kazał organizowania Igrzysk Olimpijskich na terenie 
Grecji. Organizowanie zawodów sportowych uznano 
za obrzędy pogańskie. Dotychczasowe obiekty zmie-
niły przeznaczenie na targowiska, mieszkania a więk-
szość została rozebrana dla pozyskania materiału.

Namiastki zawodów sportowych pojawiły się 
w okresie renesansu. Pierwowzór dzisiejszej piłki noż-
nej lub zawody jeździeckie. Nie wiązało się to jednak 
ze specjalistycznymi obiektami – organizowano to na 
wygrodzonych czasowo placach miejskich lub na po-
zamiejskich terenach.

Nowożytny sport pojawił się dopiero w drugiej po-
łowie XIX w. Jego rozwój był ściśle powiązany z re-
wolucją przemysłową. Zaczął się gwałtowny rozwój 
klubów i federacji sportowych. Określono ściśle zasa-
dy gry i rozgrywek. Zaczęły powstawać nowe obiekty 
– przestrzenie spotkań – mogące pomieścić coraz to 
większe rzesze miłośników obserwowania zawodów. 
W tym samym czasie odnowiona została idea olimpij-
ska. Wznowienie Igrzysk Olimpijskich w erze nowo-
żytnej nastąpiło w 1896 roku w Atenach. Zapoczątko-
wało to symbolicznie nowożytną erę sportu – okres 
„trwania” i permanentnego rozwoju po dzień obecny.

To co charakterystyczne dla minionych epok to 
uporządkowanie, trzymanie się reguł. Kolejne prą-
dy umysłowe wyraźnie odbijały swoje piętno na ar-
chitekturze.

Wiek XX przyniósł pojęcie modernizmu czyli ze-
społu prądów w architekturze zakładający całkowi-
te odejście od stylów historycznych, ale również od 
wszelkiej stylizacji (nie tożsamy z poglądami w lite-
raturze i sztuce). Jednym z naczelnych haseł mo-
dernizmu była maksyma „forma wynika z funkcji” 
autorstwa Sullivana, a także nawiązująca do mi-
nimalizmu sentencja „mniej znaczy więcej” autor-
stwa Miesa van der Rohe oraz „ornament to zbrod-
nia” autorstwa Adolfa Loosa. Jednak najbardziej 
znanym manifestem modernizmu jest ”Pięć punk-
tów nowoczesnej architektury” Le Corbusiera oraz 
Karta Ateńska.

Nazwa modernizm oznacza nowoczesność. Urba-
nistyka tego okresu skupiała się głównie na projek-
towaniu osiedli, a nie kształtowaniu przestrzeni pu-
blicznych, wnętrz ulicznych oraz placów. Propago-
wano rozdział funkcji w obrębie miasta co nie bardzo 
sprzyjało integracji społecznej. W dziedzinie sportu 
ogromny wpływ na kształt architektoniczny i koncep-
cje urbanistyczne miał twórca nowożytnych Igrzysk 
Olimpijskich, baron Pierre de Coubertin. Był gorą-
cym zwolennikiem, jak starożytni Grecy, wychowania 
młodzieży przez sport [3]. W powstających w tym 
okresie obiektach sportowych dominował początko-
wo styl neoklasyczny (w krajach o ustroju totalitar-
nym), później modernizm, oba o zasięgu globalnym.

W latach 60. z gwałtowną krytyką modernizmu 
wystąpili postmoderniści, zarzucając mu monotonię 
i ignorowanie potrzeb użytkownika, zwłaszcza ode-
rwanie człowieka od korzeni kulturowych. 

Architekturę postmodernistyczną cechuje plura-
lizm i złożoność. Architektura nie musi ulegać du-
chowi czasu i postępowi technicznemu, ale przede 
wszystkim powinna zależeć od kontekstu i osobi-
stych upodobań architekta i inwestora. Urbanistykę 
postmodernistyczną cechuje powrót do klasycznych 
przestrzeni publicznych, wnętrza ulicy i placu – tkan-
ki miejskiej.
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W filozofii i socjologii powstaje pojęcie postmo-
dernizmu opisujące współczesność, jednak ze wzglę-
du na wielość zastosowań – termin mglisty i naduży-
wany. Istotą jego jest przekonanie, że wyczerpały 
się możliwości opisywania świata w tradycji Oświe-
cenia i typowych dla niego pojęć racjonalności, na-
rodu, państwa i ideologii. Postmodernistyczny świat 
jest pozbawiony centrum i absolutu. Jego istotą jest 
płynność i przygodność jak pisze Zygmunt Bauman 
[4] wybitny polski socjolog twórca termin „ponowo-
czesność” (konkurencyjny wobec postmodernizmu). 
Postmodernizm widzi świat w ciągłym ruchu, dynami-
zmie i zmienności. Nasza tożsamość budowana jest 
na chwilę, by zaraz ustąpić innej. Świat jest krzyżów-
ką rozmaitych tendencji i stylów. Cechą estetyki na-
szych czasów jest kultura cytatu. 

Konkurencyjnym, jeśli chodzi o częstość używa-
nia w pracach naukowych, jest termin globalizacja. 
W uproszczeniu przez pojęcie globalizacji rozumiemy 
procesy zmierzające do stworzenia „jednego świa-
ta”. Wielu badaczy opisuje globalizację za pośrednic-
twem takich terminów jak „homogenizacja” i globalna 
kulturowa konwergencja. Homogenizacja doświad-
czeń kulturowych dokonuje się bez przerwy choćby 
poprzez postępujące zjawisko „utowarowienia” kul-
tury [5]. Dzisiaj większość ludzkich działań skupia 
się wokół centrów handlowych, multipleksów, par-
ków tematycznych, aren sportowych, oraz telewizji 
i Internetu. Jaki ma to wpływ na kształtowanie prze-
strzeni architektonicznych? Otóż bardzo duży. Każ-
da z epok miała swoich przewodników duchowych, 
którzy odciskali piętno na sztuce w tym na architek-
turze. Zostały udokumentowane dziełami, które do 
dziś możemy podziwiać jak np. romańskie, gotyckie, 
renesansowe, barokowe, klasyczne katedry i świą-
tynie będące świadkiem kunsztu ich budowniczych, 
projektantów i hojności fundatorów, a także pałaców 
i zamków, bądź całych miast z ich rynkami i zabudo-
wą mieszkaniową i publiczną. XX wiek dzięki postę-

powi cywilizacyjnemu i technicznemu dał ogromny 
impuls dla rozwoju miast i całych regionów. Niepo-
ślednie miejsce i znaczenie odgrywa sport i związana 
z nim architektura. To właśnie sport najpełniej i naj-
wcześniej wyrażał idee globalizacji. Stał się przykła-
dem kultury masowej ostatnio definiowanej jako kul-
tura popularna. Starożytne hasło „chleba i igrzysk” 
nie straciła na aktualności. Sport to rozrywka uniwer-
salna, ale również przeżycia wspólnotowe, jak mó-
wią antropolodzy. Oglądając zawody doświadczamy 
uczucia integracji, wspólnotowości, a także identyfi-
kowanie się z drużyną.

 Obiekty widowiskowe stały się miejscem spo-
łecznych spotkań w znacznym większym wymiarze 
niż dawniej. Niewątpliwie przyczyniła się do tego ko-
mercjalizacja sportu wobec ogromnych nakładów fi-
nansowych jakich wymaga wybudowanie i utrzyma-
nie obiektu sportowego. Za komercjalizacją poszły 
media i reklama. To one w znacznej mierze mają 
wpływ na formę architektoniczną obiektów sporto-
wo-widowiskowych. W XX wieku powstaje ogromna 
liczba obiektów sportowych. Sprzyja temu odnowa 
idei olimpijskiej i kult młodości. Ujednolicenie regula-
minów, przepisów i wymogów architektoniczno-prze-
strzennych sprzyjało tendencjom globalistycznym. 
Powstawały obiekty o podobnym standardzie i wy-
razie architektonicznym na wszystkich kontynentach. 
Poszczególne kraje prześcigały się w oryginalności 
i wyjątkowości obiektów (Pekin, Seul, Ateny). W wielu 
wypadkach udało się dzięki postawom twórców za-
chować tradycyjny lokalny charakter obiektów (np. 
Kenzo Tange w Tokio). 

Bliżej nam w XXI wieku do tradycji rzymskich, gdzie 
podmiotem byli widzowie i rozrywka niż tradycji grec-
kiej – gdzie podmiotem byli zawodnicy i ich współ-
zawodnictwo w połączeniu z kultem bogów. Jak wi-
dać trwałym elementem życia ludzkiego jest potrze-
ba przeżywania wspólnych emocji zarówno w ramach 
tzw. kultury ‘wysokiej’ (teatr, opera), jak „niskiej” (sport, 
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piknik). Trwałym elementem natury ludzkiej jest pra-
gnienie pozostawienia śladu po sobie – „ikony” trwa-
łej i znaczącej. Kiedyś królowie, faraonowie zostawia-
li zigguraty, piramidy, później fortece i pałace, a dziś 
stawiamy gigantyczne obiekty (biurowe, hotelowe, 
sportowe…) o wymyślnej formie w pogoni za dosko-
nałością i oryginalnością. Czy przetrwają? Przemija-
nie i trwanie w kulturze ludzkiej, a więc i sztuce i ar-
chitekturze jest nieustanne i naprzemienne. Potrzeby 
i uczucia ludzkie pozostają ciągle te same, zmieniają 
się tylko standardy (jesteśmy coraz bardziej wygodni) 
i forma, którą kształtują możliwości techniczne i idee, 
pod których jesteśmy wpływem.

Fascynacje sportem i widowiskami masowymi, 
które w XXI wieku dominują kontakty społeczne 
mają niebagatelny wpływ na kształtowanie budow-
li wielkoprzestrzennych. Ogromne możliwości tech-
niczne, które niebywale rozwinęły się w ostatniej de-
kadzie (technika projektowania wsparta rozwojem  
narzędzi elektronicznych, nowe materiały, technolo-
gie) wpłynęły na niepohamowany rozwój formy. Ostat-
nie lata kryzysu finansowego i coraz większy wpływ 
ekologów i alterglobalistów sprawił, że i w dziedzi-
nie kształtowania przestrzeni i formy nastąpił zwrot.  
Powszechnym stało się hasło zrównoważonego roz-
woju, które swym zasięgiem obejmuje całość gospo-
darki światowej. W dziedzinie projektowania obiektów  
sprowadza się to do zasad: redukuj, ponownie wy-
korzystaj, odzyskuj. Londyn, który jest obecnie naj-
większym placem budowy wielkich obiektów olim-
pijskich na Igrzyska Olimpijskie w 2012 r., próbuje 
pójść inną drogą [6]. Już na etapie projektowania 
myślano o tym co stanie się z tymi obiektami po za-
kończeniu Igrzysk – przystosowano je do funkcjono-
wania w codziennych realiach, a także konsultowa-
no wiele problemów z mieszkańcami. Część z obiek-
tów będzie miała charakter tymczasowy, może być 
zdemontowana i zainstalowana w innych miejscach 
(np. Centrum Hokeja zostanie przeniesione do Eton  

Minor, Arena Koszykówki zostanie rozebrana i jej ele-
menty wykorzystane w innych częściach kraju). Rów-
nież widownie wielu obiektów, np. Stadionu Olim-
pijskiego, Centrum Pływackiego będą tymczasowe 
i zredukowane po olimpiadzie do potrzeb lokalnych. 
Całość założenia usytuowana jest na terenie Parku 
Olimpijskiego im. Królowej Elżbiety i w przyszłości 
będzie służyła lokalnej społeczności jako przestrzeń 
publiczna najwyższej jakości. Nie tylko dlatego,  
że powstał na terenie, który wymagał kompleksowej 
rewitalizacji, ale również zastosowano na nim sze-
reg technik proekologicznych. Wszystko to w ma na 
celu również redukcję kosztów budowy i kosztów  
późniejszej eksploatacji. 

Twórcami poszczególnych obiektów w Londy-
nie są wybitni architekci i biura projektów, jak Popu-
lous czy Zaha Hadid, co w oczywisty sposób spra-
wia, że powstają zróżnicowane dzieła – ikony miasta, 
a co zawsze z tym się wiąże budzą liczne kontrower-
sje i dyskusje w mediach. Powiedzieć jednak trzeba, 
że te długotrwałe inwestycje staną się nowym wize-
runkiem miasta i podniosą wartość jego przestrzeni  
publicznej. W ten sposób Londyn obok światowego 
centrum finansowego stanie się liderem przemian 
w duchu zrównoważonego rozwoju. 

Park Olimpijski podzielony został na strefy tema-
tyczne. Jego południowa część skupiać będzie wy-
darzenia kulturalno-rozrywkowe – nadrzeczne ogro-
dy, kawiarnie, bary itp., część północna to siedziba 
lokalnych gatunków roślin i zwierząt przy zastosowa-
niu najnowszych rozwiązań proekologicznych. Park 
ma być powszechnie dostępny i pozbawiony barier 
architektonicznych. Całość założenia poprzez jakość 
przestrzeni publicznej, bioróżnorodność, przyjęte 
rozwiązania projektowe i procedury ma służyć przy-
szłym pokoleniom. 

Tak więc na przestrzeni wieków architektura tego 
typu trwa lub „czasowo” przemija zgodnie ze zmia-
nami filozofii życia „użytkowników” danej epoki. 
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Przyglądając się architekturze w skali urbanistycznej, doświadczamy procesu jej ewolucji. W skali architek-
tonicznej żywot obiektów wydaje się zaś być skończony. Przemijanie architektury to jednak nie tylko proces 
ciągły, możemy dopatrzeć się w nim cykliczności. Światło i powietrze pomiędzy bryłami są tłem, dzięki któ-
rym architektura codziennie się odradza i umiera. Wspierając się na oświetleniu sztucznym, współcześnie 
architektura przestaje jednak biernie poddawać się cyklicznemu przemijaniu. Pokazuje swoje drugie oblicze.

Słowa kluczowe: przemijanie, ewolucja, światło

Architecture at the urban scale is in constant evolution. At the scale of architectural detail the objects ap-
pears to be finite. Transience of architecture is not only a continuous, regressive process, we can observe 
a cycle in it. The light and air between the solids are the background, through which architecture is reborn 
and ceases to exist every day. Sustained by artificial light, modern architecture, however, no longer passively 
submits to cyclical transience. It shows us its second face.

Keywords: transience, evolution, light

Rozwój przestrzenny jest procesem zasadniczo 
progresywnym, postępującym wraz z upływem cza-
su, niezależnie od tego, czy znajduje się on z nim 
w relacji liniowej, skokowej czy falowej – w chrono-
logii czasowej stopień złożoności zagospodarowania 
terenu ulega wzrostowi. Począwszy od prostych ukła-
dów, rozwiniętych najczęściej na kanwie lokalnych 
uwarunkowań przyrodniczych, miasto zmienia się 
w złożoną materię urbanistyczną, której poszczegól-
ne elementy połączone są ze sobą rozrośniętą siecią  
powiązań oraz wartości materialnych oraz niematerial-

nych – historycznych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
społeczno-kulturowych, krajobrazowych, symbolicz-
nych, ekonomicznych oraz innych [1].

Patrząc na architekturę w skali urbanistycznej 
w naszej psychice, nie doświadczamy o tyle proce-
su jej przemijania, co raczej nieustającej ewolucji. 
Miasto rośnie, ulega nawarstwieniu, podlega prze-
kształceniom, poddając się zmiennym potrzebom 
jego mieszkańców, reagując na wahania jak żywy or-
ganizm [2]. W odniesieniu do średniej długości życia 
jego mieszkańców miasto jako układ było, jest i bę-
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dzie. Co więcej, różnorodność obiektów w nim nagro-
madzonych powoduje, iż miasto zdaje się być w tym 
samym czasie zanurzone w różnych etapach swojej 
własnej historii [3]. Także jego istnienie w przyszło-
ści, choć z góry nie przesądzone i nierozpoznane, 
wydaje się być oczywiste.

Czego innego doświadczamy, zmieniając per-
spektywę patrzenia. W skali architektonicznej ży-
wot obiektów, nieważne jak trwałych, wydaje się być 
skończony. W codziennej wędrówce przez miasto 
zauważamy różne etapy życia poszczególnych ele-
mentów struktury miejskiej. Obserwujemy narodzi-
ny budynków w trakcie trwającej ich budowy, prze-
żywamy ich lata nowości, świetności, w przypadku 
niektórych zauważamy proces zużywania się, wresz-
cie dostrzegamy starość tych budynków, których fi-
zjonomia odstaje od ustalonych standardów jakości, 
możemy także doświadczyć ich śmierci, nastającej 
z chwilą ustania ich użytkowania. W przeciwieństwie 
do przemijania ludzkiego obiekty architektury potra-
fimy także wskrzeszać – budynki obumarłe, niefunk-
cjonalne, czasami fizycznie całkowicie już nieobec-
ne, mogą zostać przywrócone do życia. Zdawałoby  
się, iż trwanie architektury we wszystkich jego aspek-
tach zależne jest całkowicie od człowieka, jego po-
trzeb i woli. Architektura w ogóle bez człowieka staje 
się bezwartościowa. Wszak nawet najlepsze dzieło 
architektoniczne pozbawione aktywności ludzi z nim 
związanych pozostaje bezcelowe.

Czy architektura przemija jednak tylko i wyłącznie 
wraz momentem zaprzestania w jej użytkowaniu lub 
w wyniku jej fizycznego unicestwienia?

Przemijanie architektury to nie tylko proces ciągły, 
dążący od chwili A, kiedy dzieło powstaje, do momen-
tu Z w chwili jego unicestwienia, a trwanie obiektów 
architektonicznych możemy rozpatrywać także jako 
proces niezależny od woli ludzkiej.

Za pomocą fizycznych barier w postaci dachu, 
ścian i podłogi w dziele architektonicznym zamknię-

te zostaje powietrze krążące w przestrzeni oraz świa-
tło do niej docierające. Warunki oświetlenia i powie-
trza je filtrującego są w dziele architektonicznym nie 
tyle czynnikami przez nie kształtowanymi, co współ-
tworzącymi architekturę, umożliwiającymi nam jej zro-
zumienie i objawiającymi nam jej wartość. Wydawa-
ło by się, że za pomocą architektury człowiek łapie 
w bryle efekty świetlne, które stają się ozdobnikami 
jego dzieła. Prawda jest jednak inna. To światło do-
cierające do bryły tchnie w nią życie. Jeżeli zostanie 
w odpowiedni sposób uchwycone przez człowieka, 
kształtuje ducha architektury. Frank Lloyd Wright po-
wiedział: istotą budynku nie są ściany, ale przestrzeń 
zawarta miedzy nimi [4]. Światło przyczynia się do na-
szego postrzegania świata. Tworzy widziane przez nas 
obiekty, jest naturalnym początkiem wszystkiej rzeczy.

Czynniki atmosferyczne – stopień zachmurzenia, 
wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, mgła – 
wszystkie związane z intensywnością docierającego 
do powierzchni ziemi poprzez powietrze światła, skła-
dają się na obraz tworzonych przez nas obiektów. Pod-
czas gdy bryły, będąc formami materialnymi, zdają  
się pozostawać relatywnie niezmienne, niematerialna  
fizjonomia ich widoku podlega ciągłym przekształ-
ceniom. Światło i powietrze pomiędzy bryłami – nie-
namacalne, a jednak tworzące przestrzeń – są tłem, 
dzięki którym architektura codziennie na nowo się 
odradza. Każdego dnia o wschodzie słońca obiekty 
rodzą się do życia, materializują w przestrzeni dzię-
ki wypełnieniu jej światłem, wraz z zachodem słoń-
ca zaś odpływają w niebyt ciemności. Brak światła 
nocą separuje elementy przestrzeni od siebie, jed-
nocześnie poprzez wypełnienie jej ciemnością two-
rząc przestrzenną ciągłość [5]. Codziennie o poranku 
architektura odradza się inna, nowa, choć pozornie 
taka sama. Jej widok w każdej minucie jest wyjątkowy.

Trudnością dla nas jest dostrzeżenie nieustan-
nej zmienności obrazu miasta i jego struktury w na-
tłoku wrażeń rozgrywających się w jego scenogra-
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fii. Materialność i wielość brył w mieście przytłacza 
nasza zmysły. Aby dostrzec, jak chwilowe refleksy 
światła zmieniają w każdym momencie dnia prze-
strzeń, najlepiej jest przysiąść i przyjrzeć się z uwa-
gą dowolnemu detalowi architektonicznemu, wzo-
rem Claude’a Moneta, malującego serię widoków 
Katedry w Rouen [3].

Zatem zmienność światła łączy się z upływającym 
czasem, tworząc pętlę, w której miasto i elementy je 
tworzące, jakich na co dzień doznajemy, bezustan-
nie zaczynają się i kończą. Tak jak człowiek dla pra-
widłowego funkcjonowania fizycznego i psychiczne-
go wymaga zmienności w postaci cyklu dnia i nocy, 
pory jasnej i ciemnej, tak i architektura tworzona przez 
niego i dla niego temu cyklowi się poddaje. Za dnia 
przestrzenie wewnątrz budynków, nawet te bardzo od 
siebie oddalone, zostają sprzężone miedzy sobą po-
przez aktywność ludzi w nich przebywających, nocą 
zaś, pośród ciemności, niewidzialne więzi je łączą-
ce między sobą zamierają, a budynki wewnątrz ule-
gają rozprężeniu.

Zależności architektury od uwarunkowań zmienno-
ści natężenia oświetlenia naturalnego zdecydowanie 
łatwiej odnaleźć w obiektach architektury klasycznej,  
bardziej od obiektów współczesnych zorientowa-
nej i zależnej od czynników naturalnych – krajobra-
zu i jego składowych. W Starożytnej Grecji świątynie 
niemal co do jednej orientowane były w taki sposób, 
aby ich wejścia lokalizować w kierunku wschodnim. 
Dzięki temu wykorzystywano wschodzące słońce 
do oświetlenia wnętrz i, co najważniejsze, stojących 
u wejść posągów, w ten sposób oddając cześć ro-
dzącemu się dniowi i wyznawanym bogom.

W obecnych czasach architektura jest często wy-
razem osiągnięć i zdobyczy cywilizacyjnych, stawia-
nym w opozycji i na przekór ograniczeniom czy też 
uwarunkowaniom naturalnym. Wynalezienie pod ko-

niec XIX wieku żarówki przez Thomasa Edisona stało 
się momentem przełomowym dla wyglądu krajobrazu 
miasta, wprowadzając do układu miejskiego jeszcze 
jedną zmienną go kształtującą – oświetlenie elektrycz-
ne [6]. Sztuczne światło od początku drugiej poło-
wy XX wieku nocami tworzy w miastach nowy krajo-
braz, którego próżno szukać w układach naturalnych 
[7]. To samo można by odnieść się do obecnie wy-
kształconej kultury iluminacji i oświetlenia obiektów 
architektonicznych. Wraz z nastaniem ery oświetlenia 
sztucznego cykliczna zmienność dzieła architektury 
zostaje dodatkowo przełamana podziałem na archi-
tekturę dnia i architekturę nocy. Budynki nocą przy-
oblekane zostają w nową skórę, ich elewacje ulega-
ją przekształceniom, nieraz całkowicie redefiniującym 
znaczenie i estetykę obiektu. Odbiór architektury i jej 
przemijania jeszcze bardziej się zaś rozmazuje.

Jak zatem zmienia się jej trwanie w ciągu dnia, 
przy zmiennych warunkach oświetleniowych? Współ-
czesna myśl architektoniczna zdaje się odbiegać od 
idei zmienności światła naturalnego jako substancji 
współtworzącej architekturę. Co więcej, coraz mniej 
uwagi zwraca się na fakt, że gra światła odbywa się 
nie tylko nocą, ale również za dnia. Coraz bardziej 
zaś wynika ona jedynie z wykorzystania zdobyczy 
techniki w tworzeniu architektury.

Wspierając się na oświetleniu sztucznym, współ-
cześnie architektura przestaje w bierny sposób pod-
dawać się cyklicznemu przemijaniu dobowemu. Tak 
jak w ujęciu urbanistycznym, uwidacznia się bardziej 
namacalnie jej zmienność, podczas gdy kwestia prze-
mijania zostaje zepchnięta w dalsze zakamarki pod-
świadomości obserwatora. Po trosze przez sztuczne  
oświetlenie, a po trosze dzięki niemu architektura zdo-
była drugie, nocne oblicze, niezależne od aktywności 
ludzi wewnątrz, a warunkowane raczej ich obecnością 
na zewnątrz obiektów. Podczas gdy za dnia zwraca-
my uwagę bardziej na doświetlenie wnętrz (światło  
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zamknięte wewnątrz budynków), nocą ważniejsze 
staje się oświetlenie samego opakowania – zewnętrz-
nych powłok (niezależnie od tego, czy do uzyskania 
efektu oświetlenia używać będziemy oświetlenia ze-
wnętrznego, czy też obiekty doświetlać będziemy od 
wewnątrz). Ograniczeniem staje się jedynie wyobraź-
nia ludzka, nie zaś uwarunkowania naturalne czy ba-
riery techniczne.

Dodatkowo należy stwierdzić, że obraz nocny 
większości obiektów nie pokrywa się z jego wido-
kiem dziennym, co z jednej strony może wydawać 
się atrakcyjne, z drugiej jednak stanowi zagrożenie 
w percepcji tworzonej przez nie przestrzeni. Tak two-
rzone dzieło architektury zdaje się składać z dwóch 
żywotów – pierwszego, kreowanego za pomocą prze-
strzeni jasnej, oświetlonej światłem naturalnym, oraz 
drugiego, powstającego w efekcie rozwiązań oświe-
tlenia sztucznego. O ile ta pierwsza „twarz” architek-
tury, pomimo że zmienna, pozostanie dla nas zawsze 

oczywista i relatywnie spójna, o tyle druga podlega 
w całości woli i umiejętnościom ludzkim.

Kiedy światło naturalne zanika, proces przemija-
nia widoku dziennego może zostać zatrzymany. Sta-
nie się tak, jeżeli w doświetleniu sztucznym dążyć bę-
dziemy do jak najwierniejszego odwzorowania wy-
glądu dziennego obiektu. Z drugiej strony możemy 
spowodować najsilniejszą separację widoku dzienne-
go od nocnego obiektu – zdaje się to być uzasad-
nione zwłaszcza w przypadkach, gdy jego dzienna 
funkcja zamiera lub ulega diametralnej zmianie nocą. 
Za pomocą sztucznego oświetlenia możemy dowol-
nie kształtować nocną przestrzeń – odcinać czy też 
separować pewne widoki, zamykać przestrzeń świa-
tłem, formować wnętrza obecne tylko nocą, zmie-
niać kolorystykę, fakturę, kształt brył. W takim ujęciu 
oświetlenie nie tylko udostępnia, ale przede wszyst-
kim kreuje przestrzeń.
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Pojęcie tożsamości w odniesieniu do architektury ma wiele znaczeń… Składniki dziedzictwa są nośnikami 
wartości zmieniających się w czasie. Zrównoważony rozwój i dobra kontynuacja pozwalają na trwanie obiek-
tów jako świadectwa czasu i tożsamości kulturowej. Kolejne pokolenia powracają do minionej estetyki, ale 
w zaktualizowanym do współczesności języku. Architektura zachowuje swoją tożsamość i trwa w czasie, 
w sposób widzialny lub jako zapis wspomnieniowo-historyczny.

Słowa kluczowe: tożsamość, czas, język architektoniczny, dziedzictwo,  
swojskość, społeczność, architektura

The idea of Identity in relation to architecture has plenty of meanings.The heritage’s components are the car-
riers of the values, that change during the time. Balanced development and good continuation allows the 
buildings to persist as the time’s testimony and the culture’s identity. The next generations do return to the 
past aesthetics , but in actualized, contemporary language. Architecture keeps it’s identity and lasts in time, 
in a visual way or as a history’s and recollection’s record.

Keywords: identity, time, architectural language, heritage, familiarity, community, architekture

„Jest rzeczą pozbawioną sensu chcieć,  
by współczesność

podobna była do czasów, które minęły (...).
Trzeba czynić wszystko, by każda epoka była tak 

dobra jak tylko to możliwe,
wziąwszy pod uwagę jej naturę” [1]

Pojęcie tożsamości w odniesieniu do architektury 
nie jest możliwe do zastosowania wprost. Architekto-
niczny obiekt czy przestrzeń są wypadkową i składo-

wą wielu czynników, i ludzkich postaw oraz zmien-
ności w czasie, a samo pojęcie tożsamości ma wiele  
znaczeń [2]. Od socjologicznych, poprzez kulturowe, 
po matematyczne. Pojęcie to rozszerza się zresztą 
ciągle. I tak jak rozwija się modne obecnie określenie 
„zrównoważony rozwój”, wywodzące się z ochrony  
środowiska, tak może należałoby jako adekwatne do 
architektury stosować pojęcie „zrównoważonej toż-
samości” czyli współcześnie pojmowanej możliwości 
trwałości architektury w czasie.
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Tożsamość obiektu architektonicznego może być 
rozumiana jako możliwość identyfikowania i rozpozna- 
wania tego obiektu przez odbiorcę. Dzięki właściwym  
sobie cechom charakterystycznym wywodzącym się 
z danego okresu stylistycznego zachowuje on swo-
ją rozróżnialność niezależnie od stanu zachowania 
substancji czy wypełnienia mimetyczną treścią. Tak 
więc mimo upływu czasu w cyklu życia budowli czy 
obiektów nie muszą one tracić swojej pierwotnej toż-
samości, jeśli adaptacja nie zatrze całkowicie śladów 
przywołujących historyczną rzeczywistość społeczną 
pochodzącą z poszczególnych okresów życia tych 
budowli. Ważne, aby pozostały świadectwa nie tyl-
ko twórczej, ale i dobrej kontynuacji [3], która mia-
ła wpływ na ich przekształcanie. Karta Krakowska 
z 2000 roku mówi, iż „poszczególne składniki dzie-
dzictwa są postrzegane jako nośniki wielu wartości, 
które mogą zmieniać się w czasie” [4]. W ostatnich 
dekadach zmienia się w sposób widoczny podejście 
do spuścizny architektonicznej. Zgodnie z duchem 

Karty Weneckiej [5] ważna jest użyteczność społecz-
na obiektów i miejsc zabytkowych, bo tylko wtedy 
wartościowe obiekty architektoniczne mają szansę 
przetrwania. Nie chodzi tu jednak tylko o komercyj-
ny wymiar dziedzictwa, ale również o wymiar ducho-
wy i kulturowy, związany z tożsamością danej spo-
łeczności, która to społeczność może się wokół niej 
integrować. A z kolei architektura współczesna inter-
pretuje wtedy sposób życia właściwy epoce, we wła-
ściwym czasoprzestrzennym wymiarze.

Język architektoniczny związany jest ze zmienia-
jącą się estetyką i tu pojawia się trudność czy bę-
dzie językiem zrozumiałym dla danej społeczności, 
w określonym czasie historycznym: przeszłym, teraź-
niejszym i przyszłym. Wg Henri Bergsona postrze-
gamy bowiem zawsze tylko pewne momenty cza-
sowe. Również trwanie i stawanie się to coś innego 
niż czas mechaniczny, ponieważ obok czasu uni-
wersalnego istnieje równocześnie czas przeżywany,  
czas intuicyjny [6]. Taki też jest i czas architekto-
niczny. Wiele uwarunkowań wpłynie na to czy archi-
tektura jakiegoś stylu czy mody stanie się dziedzic-
twem kulturowym i nie ulegnie całkowitej destrukcji,  
a jedynie przekształceniom, pozostając świadec-
twem czasu i tożsamości kulturowej społeczności 
lub narodu [7].

O integracji i tożsamości kulturowej oraz dziedzic-
twie nie można jednak mówić rozdzielnie. W polityce  
państw Unii Europejskiej istnieje dążenie do inte-
lektualnego dialogu na rzecz zrozumienia dziedzic-
twa oraz tolerancji wielokulturowej dla respektowa-
nia wspólnych wartości. We wspólnocie, jaką staje 
się Europa, zapytani o różnice między naszymi na-
rodami mówimy najczęściej o trzech rzeczach: języ-
ku, sztuce i folklorze. Można śmiało przyjąć, że ich 
wspólnym mianownikiem zdaje się być również język 
architektury, z którym związane są wymienione różni-

1. Wawel, widok znad Wisły, ok. 1905 r. / Wawel, view from the 
Vistula River, ca. 1905 Fot. E. Grünhäuser, [w:] Kraków Fotografie 
z dawnych lat, Wyd. Bosz, Olszanica 2006, s. 68 2. Wawel, widok 
znad Wisły, współcześnie / Wawel, view from the Vistula River, to-
day Foto: M. Włodarczyk 3. Zamek Królewski na Wawelu, widok 
od ul.Straszewskiego, przed przebudową w XX w. / Wawel Royal 
Castle, view from the Straszewskiego Street, before the reconstruc-
tion in 20th Century Fot. I. Kierger, [w:] Kraków Fotografie z dawnych 
lat, Wyd. Bosz, Olszanica 2006, s. 70 4. Zamek Królewski na 
Wawelu, widok od ul.Straszewskiego, po przebudowie w XX w. / 
Wawel Royal Castle, view from the Straszewskiego Street, after the 
reconstruction in 20th century Fot. S. Kolowca, [w:] Dobrowolski T., 
Sztuka Krakowa, Wyd. Literackie, Kraków 1978, s. 238 5. Zamek 
Królewski na Wawelu, Dziedziniec w XIX w. / Wawel Royal Castle, 
Courtyard In 19th century Fot. J. Korzeniowski, [w:] Purchla J., 
Jak powstał nowoczesny Kraków, Wyd. Literackie, Kraków 1979, 
s. 90 6. Zamek Królewski na Wawelu, Dziedziniec, po przebudowie 
w XX w. / Wawel Royal Castle, Courtyard after the reconstruction in 
19th Century Fot. S.Kolowca, [w:] Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, 
Wyd. Literackie, Kraków 1978, s. 239 7. Wzgórze Wawelskie, 
fragment sztychu z XVII w. / Wawel Hill, part of copperplatef from 
XVII century [w:] Adamczewski J., An illustrated Giudebook to 
Cracow, Interpress, Warszawa, s. 59.
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ce. Jest to język stylistyczny z właściwymi dla danej 
kultury czy narodu odrębnościami i regionalizmami, 
stanowiący swoisty wyróżnik. Tak jak w języku mó-
wionym mamy jego różne rodzaje i zmienia się on 
w czasie, ewolując [8]. Bywa także, iż ten język archi-
tektoniczny zanika na pewien czas, tak jak zamierają 
języki mówione. Należy jednak pamiętać, że martwe 
języki niejednokrotnie ożywają, czy to z racji potrze-
by czy mody. Tak właśnie powraca język architekto-
niczny poprzez pewne wzorce w architekturze i we 
współczesnej stylistce. Ale odmienione i zaktualizo-
wane w związku ze zmianami jakie zaszły w czasie. 
Odczytywane w nowy sposób. 

Obecnie można mówić nie tylko o integracji kul-
turowej ale i o tożsamości rozumianej poprzez dzie-
dzictwo architektoniczne. Współcześnie, w dobie uni-
fikacji i globalizacji, oczekujemy krzewienia własnych 
elementów kulturowych, wzmacniania lokalnej tożsa-
mości narodów i swojskości [9]. Ludzie bez poczucia 
miejsca, posiadanego dziedzictwa, nie przywiązani 
do tradycji i języka, nie są w stanie umacniać tożsa-
mości. Tym samym pozbawiają się własnego dzie-
dzictwa. Dlatego tak ważne jest zauważanie trwałości 
obiektów architektonicznych. Trwałość ta przejawia  
się nie tylko w fizycznym zachowaniu, niezależnie 
od wielości przystosowań do nowych funkcji, czy 
zmian stylowych w architekturze i estetyce. Przeja-
wia się również w pamięci historycznej, pamięci cza-
su minionego i zapisów kulturowych z architekturą 
związanych, nawet wtedy gdy dany obiekt fizycznie 
już nie istnieje. O tym, jak ważna jest w dziedzic-
twie kulturowym tożsamość architektury trwająca 
w czasie, świadczy przede wszystkim to, iż kolejne 
pokolenia powracają do czasu minionego. Czaso-
wy „niebyt”, jak to ujęto w tezach konferencji, trwa 
nie tylko dla obiektów nieruchomych w ich sensie 
konstrukcyjnym i materiałowym. Dotyczy przede 
wszystkim stylistyki projektowej, języka form, które 

w pewnym czasie się wyczerpują, a odbiorcy stają  
się znużeni obcowaniem z tym samym. Potrzebu-
ją nowych sposobów wypowiedzi odpowiadających 
czasom im współczesnym. Od rewolucji przemysło-
wej w XIX wieku czas we współczesnej łacińskiej 
cywilizacji zachodniej biegnie coraz szybciej. Jest 
to widoczne także w architekturze. Wydawać się 
może, iż ostatnim stylem o światowym zasięgu był 
modernizm wykreowany w pierwszej połowie XX 
wieku. Przetrwał do dzisiaj w różnych odmianach 
„izmów” [10]. Mimo prób odchodzenia od tego 
stylu, ciągle powraca on w czasie. Jego paradyg-
maty zapisane są bowiem w uniwersalnym języku 
architektonicznym, który pozwala na jego używa-
nie i komunikację niezależnie od miejsca realiza-
cji, pochodzenia projektanta czy czasu. Pozwalają 
one przy tym na to, aby język ten stawał się lokal-
ny, a nie zunifikowany. 

I tak architektura trwa, a nie przemija. Zachowu-
je swoją tożsamość, jeśli nie w sposób widzialny 
i namacalny, to w formie myśli, zapisu historyczne-
go czy przekazu ustnego. Jak w mitycznych opo-
wieściach starożytnych. Jednak Seneka powiedział 
defetystycznie: „Wszystko czas żarłoczny zgarnia, 
wszystko pożera. Żadna z rzeczy nie może długo 
na miejscu trwać. (...) Kiedyś rozprzęgnie się w ni-
cość cały ten świat” [11]. Słowa te przypominają, 
że utrata tożsamości, utrata dziedzictwa architekto-
nicznego i przestrzeni na rzecz tylko jednostkowych 
korzyści i ambicji, to utrata kultury przez naród lub 
społeczność, a która to kultura jest bezcenna. Raz 
utracona tożsamość może zostać utracona na za-
wsze. Jak ważna jest ona dla istnienia narodu wiemy  
aż nadto dobrze z historii. Przykładem tego znacze-
nia dla kultury i narodu może być Zamek Królew-
ski na Wzgórzu Wawelskim nad Wisłą w Krakowie 
[il. 1–7]. Tożsamość architektury w czasie ma tu też 
swoje miejsce. 
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PRZYPISY

[1] Yoho Yamamoto, siedemnastowieczny mistrz Księgi Mą-
drości, cytat [za:] Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz 
we wstępie do wystawy inaugurującej działalność Centrum 
Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie, w 1994.
[2] Słowniki języka polskiego podają mi.in. identyczność; 
świadomość osobowości i innych cech; identyfikowanie, 
poczucie więzi, przynależności; mat. jednokładność. Ety-
mologicznie wywodzi się od: toż to samo.
[3] Karta Krakowska, Karta Krakowska to dokument z 2000 r. 
podpisany w Krakowie na zamknięcie Międzynarodowej 
Konferencji Konserwatorskiej pn. „Dziedzictwo Kulturowe 
fundamentem rozwoju cywilizacji”. Zapisano w niej m.in.: 
„Każda wspólnota, poprzez swoją zbiorową pamięć i świa-
domość przeszłości jest odpowiedzialna za identyfikację 
oraz zarządzanie swym własnym dziedzictwem”. IHAiKZ 
WA PK, 2000, s.189.
[4] Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Arka-
dy, 1973.
[5] Karta Wenecka z 1964 r. zwraca uwagę na świadomość 
społeczną wobec „obszarów dynamicznego bytu dziedzic-
twa”. Dostępna na stronie Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa (www.nid.pl).
[6] Bergson Henri (1859–1941) – francuski filozof, noblista. 

[7] Parafrazując myślenie socjologiczne, można przyjąć, iż 
najwcześniejsze rodzaje tożsamości kulturowej wyrastają na 
gruncie bliskości przestrzennej szeroko pojmowanej, która 
sprzyja potrzebie identyfikacji.
[8] Język architektury uważany jest w literaturze przedmiotu 
jako system znaków i znaczeń. Wytworzonych przez wieki 
i używanych w obrębie różnych kultur i społeczności oraz 
często jako zespół reguł określających ich użycie jako na-
rzędzia komunikacji społecznej.
[9] K. Pawłowska, [w:] Idea swojskości miasta, Politechnika 
Krakowska, Kraków 2001, s. 7–9, mówi o swojskości, przy-
wołując etymologie pojęcia, jako o tożsamości i związku 
z przynależnością i odrębnością, indywidualnością, a tak-
że z przestrzenią i stosunkiem człowieka do miejsca, w tym 
do dziedzictwa kultury.
[10] Określenie to pojawia się w publikacjach, dotyczących 
różnych faz modernizmu i czasu, kiedy od niego odchodzo-
no i powracano, np. socmodernizm lat 60. w Polsce czy 
obecnie neomodernizm. 
[11] Seneka, O naturze czasu, [w:] Muza rzymska. Antolo-
gia poezji starożytego Rzymu, Zygmunt Kubiak (wyb.), War-
szawa 1963, B.109 [za:] B. J. Gawryszewska, J. T. Królikow-
ski (wyb. i koment.), Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 142
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TRWAŁOŚĆ I TRWANIE ARCHITEKTURY 

LONGEVITY  AND  CONTINUITY  OF  ARCHITECTURE

Można zastanawiać się, czy obecne w Polsce przyzwolenie na nietrwałość w architekturze to rezultat stadium 
przejściowego. Z pewnością jedną z przyczyn takiego społecznego podejścia do budowli i przestrzeni publicz-
nej jest brak edukacji architektonicznej społeczeństwa we wszystkich momentach życia. Dobra kontynuacja 
pozwala na trwanie architektury tworzonej przez twórców nie tylko dla współczesnych, ale i dla następców. 

Słowa kluczowe: trwałość, trwanie, kontynuacja, architektura, edukacja

The magnificent acceptance for poorly durable architecture within polish society might suggest the transi-
tion period. One probable reason for this stage of society is failed architectural education of all members of 
society at any age. Right continuity enables architecture to last not only for society present to authors, but 
mostly for their successors. 

Keywords: continuity, longevity, architecture, education 

Trwanie – to ciągły postęp przeszłości, 
która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa, 

idąc naprzód. [1]

Architekt tak jak historyk musi znać czas, w któ-
rym żyje, po to aby móc ocenić co z przeszłości bę-
dzie miało znaczenie w jego pracy. Inaczej praca ta nie 
będzie twórcza, a jedynie wtórna i martwa, bez przy-
szłości. Zadaniem architekta jest wszakże odkrywa-
nie możliwości nowych osiągnięć technicznych i roz-
wiązań dla współczesnej architektury i jej przyszłego 
dziedzictwa [2]. Współcześnie wiele się dzieje i szyb-
ko zmienia. Znakiem naszych czasów staje się nie-
trwałość i brak przywiązania do trwałości [3]. Ten na-

rastający pęd ku nowemu, w związku z coraz prędzej 
zmieniającym się światem, implikuje szybkie znuże-
nie tym co przeszłe i brak potrzeby identyfikacji. A co 
za tym idzie postępuje tożsamości w kulturze i archi-
tekturze. Oskar Hansen, polski architekt związany ro-
dzinnie z Norwegią, uważał że natura jest współcze-
śnie nadzieją na pokonania impasu w jakim pogrąża 
się globalna cywilizacja, a architektura implikuje moż-
liwości ofiarowywane przez naturę [4]. Parafrazując fi-
lozoficzną myśl: „Trwałość architektury tak jak i natu-
ry jest ciągłą śmiercią i ciągłym rodzeniem się” [5].

Można zastanawiać się, czy obecne w Polsce 
przyzwolenie w na nietrwałość w architekturze, 
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przejawiające się, na przykład, brakiem poszanowania 
dla dziedzictwa architektonicznego modernizmu XX w. 
i jego systematycznej dewastacji, to rezultat stadium 
przejściowego. Czy jest to konsekwencja ignorancji 
lub raczej krótkowzroczności. Zamiast zrównoważo-
nej kontynuacji lub rewitalizacji obiektów i przestrzeni 
stosuje się nazbyt często całkowitą przebudowę lub 
wyburzenie. I to w zgodzie z prawem, które praktycz-
nie nie chroni tych obiektów. Przerażać może także 
brak oczekiwania na budowanie architektury trwałej, 
świadczącej o kulturze społeczeństwa. Szczególnie 
widoczne jest to w budownictwie publicznym, reali-
zowanym głównie w oparciu o kryteria cenowe. Ja-
kość materiałów i wykonanie są wtedy adekwatnie ni-
skie i nie gwarantują trwania w czasie obiektom zbu-
dowanym w takim trybie (il. 1–4). 

Z pewnością jedną z przyczyn takiego społecz-
nego podejścia do architektury i przestrzeni publicz-
nej, tak decydentów, jak i odbiorców jest brak edu-
kacji architektonicznej społeczeństwa we wszystkich 
momentach życia, na którą to edukację kładzie się 
w naszym kraju relatywnie mały nacisk. Za F. Schil-
lerem [6], o wpływie edukacji i estetyki na psychikę 
ludzką i odbieranie dzieł kultury, można powiedzieć: 
„Człowiekowi estetycznemu wystarczy jedynie we-
zwanie, jakie kieruje do niego jakaś wzniosła sytu-
acja”. Patrząc przykładowo na architekturę Finlandii, 
nie można nie zauważyć, iż architekt fiński w odróż-
nieniu od architekta polskiego, ma dodatkowo silne 
wsparcie ze strony państwa. Widoczne jest to po-
przez prawodawstwo, w którym duży nacisk kładzio-
ny jest na tożsamość kulturową i trwałość dziedzic-
twa, w tym dziedzictwa architektonicznego. 

Fińskie budownictwo publiczne służy jako wzór 
jakości, uwzględniany również w obiektach prywat-
nych i komercyjnych. Wyraźnie zaznacza się tu silna 
świadomość własności społecznej i jest to znany wy-

znacznik społeczeństwa socjalnego, które, płacąc wy-
sokie podatki oczekuje od państwa dbałości o prze-
strzeń publiczną i realizacji obiektów najlepszej jako-
ści. Niezależnie od rodzaju i skali inwestycji oraz jej 
lokalizacji. Stąd już łatwo do ustalenia, że to co wła-
sne, ponieważ wykonane za własne pieniądze obywa-
tela, wpłacone do państwowej kasy, to musi po pro-
stu być: i ładne, i trwałe, i funkcjonalne, i perspekty-
wiczne, i ekonomiczne w realizacji oraz eksploatacji, 
i bezpieczne, i tak można wymieniać dalej. Jest bo-
wiem po prostu własne. A ekonomiczność inwesty-
cji nie jest rozumiana w kategorii taniości. Budynki 
własne to budynki publiczne. Podkreślono w prawo-
dawstwie rolę własnej – publicznej architektury jako 
dorobku narodowego.

Z tego to powodu dba się o procedury i standardy 
gwarantujące najwyższy standard tychże. W ustawie 
Ministerstwa Edukacji Finlandii o polityce architekto-
nicznej z 1999 roku [7] zawarto dezyderaty mające 
zapewnić trwałość architektury. Nie tylko materialną, 
ale i duchową. Pierwszy z nich stwierdza oczekiwa-
nie rządu, iż inwestycje publiczne lub tylko w części 
wspierane ze środków państwowych mają być wy-
znacznikiem wysokiej jakości dla budownictwa w Fin-
landii. Wszelkie jednostki rządowe oraz inne instytu-
cje albo przedsiębiorstwa państwowe są zobowią-
zane do promocji dobrej architektury i środowiska. 
Drugi podnosi, iż rozważane koszty realizacji oraz 
jakość publicznych budynków rozpatrywać należy 
w okresie całej eksploatacji (całego „życia”) obiek-
tu, tak aby jego „wbudowana” wartość pozostawała 
maksymalną, a koszty utrzymania realne. Dalej pod-
noszone są relacje publicznej architektury do szero-
ko rozumianego środowiska obywateli. 

Wiąże się z powyższym konieczność uważnego 
i profesjonalnego projektowania, w którym uwzględ-
nienia się dalekosiężne wpływy inwestycji na środo-
wisko przyrodnicze i warunki osadnicze, z końcową 



468

1. Pawilon handlowy na osiedlu „F” w Tychach – sadzawka / Retail Pavilion in Tychy, the „F” estate – the pool; projekt/design: arch. arch. 
W. Janicki, H. Zienkiewicz, K. Wejchert, J. Włodarczyk. Fot. [w:] / [in:] „Architektura” nr 2/1972 2. Pawilon handlowy na osiedlu „F” w Tychach 
– elewacja od ulicy / Retail Pavilion in Tychy, the „F” estate – street facade, projekt/design: arch. arch. W. Janicki, H. Zienkiewicz, K. Wejchert, 
J. Włodarczyk. Fot. [w:] / [in:] „Architektura” nr 2/1972 3. Pawilon handlowy na osiedlu „F” w Tychach – pasaż / Retail Pavilion in Tychy, the „F” 
estate – the pasage; projekt/design: arch. arch. W. Janicki, H. Zienkiewicz, K. Wejchert, J. Włodarczyk. Fot. M. Włodarczyk, 2011 4. Pawilon 
handlowy na osiedlu „F” w Tychach – przebudowana elewacja od ulicy / Retail Pavilion in Tychy, the „F” estate – rebuilded street facade; 
projekt/design: arch. arch. W. Janicki, H. Zienkiewicz, K. Wejchert, J. Włodarczyk. Fot. M. Włodarczyk, 2011.
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utylizacją tej inwestycji włącznie. Zasada dotyczy tak-
że całych zespołów obiektów, gdzie tylko fragment 
jest realizowany z pieniędzy publicznych. W ten spo-
sób Państwo narzuca najwyższy standard tak projek-
towania, jaki i używanych materiałów co gwarantu-
je zarówno trwałość substancji jak i trwanie w cza-
sie obiektu. Dochodzi do tego trzeci dezyderat: je-
żeli publiczne środki są zaangażowane w inwesty-
cję budowlaną bądź rewaloryzacyjną, rząd wymaga, 
aby dołożono starań dla uzyskania jakości architek-
tonicznej i środowiskowej (!). 

Wymienione dezyderaty i postawa Państwa fińskie-
go wobec architektonicznego działania sprowadza-
ją się zatem do prostego wniosku: architektura ma 
trwać, a aby trwać musi być trwała, a także odpowie-
dzi na równie proste pytanie: po co robić architektu-
rę nie trwałą? Odpowiedź brzmi, że nie warto za wła-
sne pieniądze. W wielu krajach, w tym w Polsce, nie 
ma tak jasno postawionych dezyderatów i nie ma też 
takiej postawy Państwa wobec przestrzeni publicznej 
i architektury. A w końcu Państwo to My.

W fińskiej architekturze i w podejściu do spraw 
związanych z estetyką wyraźnie widoczne są ogól-
no-społeczne efekty Szczególnego znaczenia nabiera 
taka postawa w dobie globalizacji i stopniowej utraty 
znaczenia państwa narodowego w wielu krajach na 
świecie. Państwa tracą swoją moc w podstawowych 
zakresach, takich jak siła nacisku, gospodarka i kul-
tura. W Finlandii, w której poczucie tożsamości było 
najważniejszym elementem jednoczącym społecz-
ność, nie jest to jeszcze tak mocno zauważalne. Fi-
nowie nigdy nie byli ekspansywni, w odróżnieniu od 
swoich sąsiadów. Ważna dla nich była kultura i sztuka 
zapisywane w sposób materialny lub w formie prze-
kazu narracyjnego. Swojskość, a nie ponadnarodo-
wość jest ciągle jeszcze obecna w miejscowej tradycji 
[8]. Siłą jest także świadomość potrzeby kontynuacji 

czyli łączności przeszłości z teraźniejszością i przy-
szłością. Tak rozumiana dobra kontynuacja pozwala 
na trwanie architektury tworzonej przez twórców nie 
tylko dla współczesnych, ale i dla następców. Jako 
swoisty przekaz-wiadomość będący jednocześnie 
pewnego rodzaju „prezentem” czy wartością doda-
ną, wzbogacającą otoczenie. Taka spuścizna kultu-
rowa pozostawiana następnym pokoleniom to nie tyl-
ko bezcenny majątek, ale również przejaw szacunku 
wobec wspólnej, lokalnej tożsamości. 

Wobec tak pojmowanego poczucia tożsamości 
oczywistym wydaje się, że powstające obiekty ar-
chitektoniczne i związane z nimi pozostałe elementy 
przestrzeni powinny być jak najlepszej jakości i trwałe, 
trochę tak jak gdyby w drodze „rewanżu” czy zobo-
wiązania wobec poprzedników. Na marginesie można 
zauważyć, że i nasze społeczeństwo otrzymało sporo 
wiedzy zapisanej w dobrach kultury w różnych okre-
sach historycznych, ale jakoś nie wykorzystuje tego 
dorobku. To o tyle dziwne, że mamy doświadczenia 
z historii, pokazujące jak bardzo od kultury zależy 
tożsamość narodowa i co za tym idzie, także nieza-
wisłość. Teraz kiedy niepodległość już mamy warto 
znaleźć narodowy interes w jej umacnianiu właśnie  
poprzez kulturę, a w szczególności poprzez trwałą 
kulturę. Oczywiście najtrwalsze jest słowo, bo uwol-
nione jest od techniki utrwalania. Architektura jest 
techniką w całej swojej warstwie (forma, funkcja, kon-
strukcja). Prawodawstwo budowlane w Polsce mówi 
dużo o funkcji, a o formie mało i jest tu duże pole 
do poprawy, ale o trwałości mówi jeszcze mniej. Ar-
chitektura wysokiej klasy zdecydowanie lepiej znosi 
upływ czasu i starzenie się substancji niż architektu-
ra mierna. Forma czyli design wydłuża czas oddzia-
ływania budowli, co prócz walorów kulturowych ma 
także aspekty ekonomiczne. Zatem można powie-
dzieć, że dobra architektura to taka, która dobrze zno-
si starzenie się i staje się dziedzictwem kulturowym 
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i historycznym. Trzeba dążyć do do budowania świa-
domości społecznej w tej dziedzinie.

Obecnie kultura nie jest elitarna i w swej esencji 
nie dotyczy konkretnych rynków, ale dotyczy komu-
nikacji, ekspresji i kreatywności. Od wieków im wyż-
szy był poziom kultury, tym wymowniejsza była spo-
łeczna rola architektury w życiu zbiorowości. Jedno-
cześnie kultura nie istnieje, jeśli nie jest produktem 

do sprzedania i nie pobudza zmian społecznych [9]. 
I taka zmiana jest potrzebna w zunifikowanym i pan-
globalnym środowisku. Zapewnia to trwanie archi-
tektury w czasie, niezależnie o stopnia i sposobu jej 
dostosowywania do współczesności i aktualnych po-
trzeb. Trwałość fizyczna i memoriałowe trwanie czy-
li kulturowe trwanie dzięki kulturalnej trwałości. Tak 
więc ciągłość.

PRZYPISY

[1] Bergson Henri (1859–1941) – francuski filozof, noblista. 
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, 
Warszawa 1998 [za:] Wikipedia.
[2] Podobnie pisze o historykach Giedion S. [w:] Prze-
strzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, War-
szawa, 1968, s. 30.
[3] Nietrwałość towarzyszy naszej codzienności, w której 
nawet papier i druk znikają szybciej, a ich powszechność 
i nieefektywność przyczyniają się do coraz bardziej trwałe-
go niszczenia środowiska.
[4] O. Hansen, Zobaczyć świat, Zachęta, Warszawa 2005, 
passim.
[5] Heraklit, według: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, War-
szawa, 1978, tom 1, s. 31.

[6] F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka 
i inne rozprawy, [za:] Szmidt B., Ład przestrzeni, Kanon, 
Warszawa, 1998, s. 93.
[7] Ustawa Ministerstwa Edukacji Finlandii o polityce architek-
tonicznej rządu fińskiego opublikowana w 1999 roku (Strategia)
[8] K. Pawłowska, Idea swojskości w urbanistce i architek-
turze, Politechnika Krakowska, Kraków 1996.
[9]Tego zdania jest Zygmunt Bauman, filozof i socjolog, 
twórca teorii postmodernizmu (ponowoczesności, płynnej 
nowoczesności, późnej nowoczesności), a zawarł je rów-
nież w swym wystąpieniu z okazji Europejskiego Kongresu 
Kultury. Miał on miejsce we wrześniu 2011 r., we Wrocławiu 
(www.culturecongress.eu) i odbywał się pod hasłem: „Kul-
tura dla zmiany społecznej”.
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Istnieją sposoby, aby obiekty budowlane fascynowały nas nadal, pomimo upływu czasu. Przykłady realiza-
cji obiektów sportowych dowodzą, że wartość emocjonalna, techniczna, a w szczególności doskonałość ar-
chitektury mogą zapewnić jej ponadczasowość. 

Słowa kluczowe: obiekty sportowe, forma architektoniczna, wymagania użytkowe

There are ways to make the building works fascinate us over a time. The look of sports facilities prove that 
over temporality can be achieved by emotional, technical value, in particular however quality and beauty of 
architecture. 

Keywords: sports facilities, architectural form, user requirements

Wstęp
Obiekty sportowe są szczególnie podatne na „od-

chodzenie do lamusa”. Zmieniające się wymagania 
dotyczące użytkowania, wyposażenia doprowadzają 
do zmian w strukturze budynku, a nawet do jego wy-
burzenia. Normy mają na celu zapewnienie warunków 
funkcjonowania, a także ochronę zdrowia, bezpieczeń-
stwo. Nowoczesne dyscypliny sportu wymuszają mo-
dyfikacje. Wprowadzanie nowych parametrów tech-
nicznych, to również sprawdzian ludzkich możliwo-
ści, szansa na rozwój sportu i ustanawianie wyników. 
Im wyższej rangi imprezy sportowe tym standardy  
bardziej wygórowane i precyzyjne. Obiekty sporto-

we zazwyczaj wymagają dużej powierzchni, kubatu-
ry, rozpiętości. Są przestrzenią, w której wyzwalane  
są emocje. Architekci aby dorównać wyjątkowości 
funkcji sportowej ubierają ją w widowiskowe kreacje, 
które łatwo mogą się dezaktualizować. A mimo to bu-
dowle związane z ważnymi wydarzeniami sportowymi 
trwają. Chętnie bowiem odwiedzane są miejsca histo-
rycznej rywalizacji, pamiętnego rekordu.

Zmieniające się wymagania użytkowe 
Problem zmieniających się potrzeb użytkowników 

dotyczy m.in. prężnie rozwijającej się dyscypliny sko-
ków narciarskich. Lista wymogów jest ściśle określona, 
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1, 2. Les Bains des Docks – wnętrze basenu w Hawrze oraz elewacja basenu jako idealne tło dla rzeźbiarskiej konstrukcji mostu – Pont des 
Docks (arch. Christophe Cheron, Charles Lavigne) / Les Bains des Docks – interior and facade of swimming pool in Hawre, arch. Jean Nouvel  
3, 4. Basen w Deauville – wnętrze i fasada budynku / Swimming pool in Deauville – interior and facade of building, arch. Roger Taillibert 5. Wieża 
telekomunikacyjna w Barcelonie / Telekomunikation Tower in Barcelona, arch. Santiago Calatrava 6. Welodrom w Atenach / Velodrome in 
Athens, arch. Santiago Calatrava 7. Aquatics Centre, arch. Zaha Hadid 8. Hamar Olympic Hall (Vikingskipet), arch. Niels Torp AS i Bjong 
& Bjong Arkitektfirma AS 9. Schematy skoczni na wzgórzu Holmenkollen na przestrzeni lat / The scheme of jumps on the hill Holmenkollen 
over the years (fotografie i rysunki autora/ foto and drawings by author)
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aby wyniki sportowców mogły być porównywalne. 
Skocznie muszą być nieustannie dostosowywane do 
aktualnych przepisów aby uzyskać homologacje.

 Bogatą przeszłość posiada wzgórze Holmen-
kollen w Oslo. Obecnie znajduje się tam ikoniczna 
skocznia wzniesiona w 2011 r. Ze względu na wpro-
wadzenie nowych standardów przez Międzynarodowy  
Związek Narciarski, zastąpiła ona dotychczasowy 
pomnik skoków narciarskich – skocznię Holmenkol-
lbakken, funkcjonującą od 1892 roku i osiemnasto-
krotnie przebudowaną. Wyburzona skocznia była 
następczynię skoczni Husebybakken, funkcjonującej 
w latach 1879–1891. Zadecydowały względy prak-
tyczne – unicestwiono budynek. Narodowy i między-
narodowy symbol przetrwał jednak w zupełnie nowej 
strukturze, w postaci gigantycznej, giętej konstrukcji 
ze stali i szkła.

Od starożytności miejscem szlachetnej rywali-
zacji była naturalna dolina pomiędzy wzniesieniami 
Agra i Ardettos w Atenach, zamieniona na stadion. 
W przeciwieństwie do norweskiej budowli, w 1895 r. 
odbudowano stadion z wydobytych i odnowionych 
pozostałości starożytnej budowli. Pierwotnie odbywa-
ły się tam sportowe części uroczystości panatenaj-
skich, a w 2004 r., podczas Igrzysk Olimpijskich, za-
wody łucznicze i zakończenie biegu maratońskiego, 
według tradycji pierwszej olimpiady. Obecnie symbol 
światowego sportu wykorzystywany jest na specjal-
ne uroczystości, nie tylko sportowe. Minimalizm for-
my, jednorodność kamiennej budowli i jej skala im-
ponują również dzisiaj.

Język form
W Europie rozpowszechnia się nurt architektury, 

który przedkłada skromność i prostotę, dialog z oto-
czeniem, działalność intelektualną nad ekstrawagan-
cję. W duchu tych idei, w 2008 r., w dokach w Haw-
rze, powstał projekt Jeana Nouvela basenu pływac-
kiego. Autor przyznaje się do inspiracji rzymskimi ter-

mami. Oględziny w terenie wykazują jednak, że trud-
no jest dostrzec relację z krajobrazem hangarów oko-
licznych doków pomimo, iż obiekt przypomina ma-
gazyn. Wszechobecna biel we wnętrzu oślepia, spo-
tęgowana działaniem ostrego, letniego słońca. Biel 
szybko ulega przebarwieniom w kontakcie z wodą 
i wilgocią. Homogeniczność materiału i koloru (biała 
mozaika) sprawia, że uskoki w posadzce, w szcze-
gólności pod wodą, są nieoznaczone i niewidoczne 
a pływak narażony jest na niebezpieczne uszkodze-
nia ciała. W efekcie zastosowania purystycznych za-
sad we wnętrzu – brak skrzydeł drzwiowych, w po-
mieszczeniach panuje przeciąg i chłód. Formalizm 
tego dzieła (zaprojektowanego wg najnowszych tren-
dów) sprawił, że dopiero co wzniesiony budynek wy-
maga odnowienia. 

Od ponad 40 lat funkcjonuje natomiast basen w De-
auville. Został wybudowany w 1966 r. przez Rogera  
Tailliberta – autora licznych projektów obiektów sporto-
wych. Na owe czasy było to przedsięwzięcie innowa-
cyjne. Ekspresyjne linie, organiczne kształty zdobywały  
coraz więcej zwolenników, stając w opozycji do ku-
bicznych form architektury funkcjonalizmu. Przekona-
nie architekta, że sportowcy, z natury rzeczy, związani 
są z aktywnością i widowiskowością, a więc oczeku-
ją równie dynamicznych, reprezentacyjnych dzieł, za-
owocowało poezją kształtów połączoną jednak z ma-
tematyczną kalkulacją (dobór konstrukcji współgrają-
cej z formą, przemyślane detale, logiczne rozwiązania 
i przestrzeganie specyficznych dla obiektów sporto-
wych reguł funkcjonalnych). Basen niską bryłą wpisu-
je się w teren pomiędzy plażą a pierzeją luksusowych 
hoteli i kasyn, nie przesłaniając jednak widoku morza. 
W okresie powstania obiektu zachwalano lekkość kon-
strukcji, płynność elementów, przestronność i wyrazi-
stość motywu przewodniego – krzywej linii. Obecnie, 
z perspektywy częściej stosowanych konstrukcji drew-
nianych, stalowych i szkła, żelbetowe powłoki zada-
szenia odbierane bywają jako przytłaczające. Na tle  
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nowopowstających basenów, basen w Deauville wy-
różnia się nietypową, ale jednak przebrzmiałą ar-
chitekturą. Oferuje za to profesjonalne warunki pły-
wackie. 

Unowocześnienia 
Aby przedłużyć żywotność obiektów, bliskich ser-

com entuzjastów sportu, ważnych ze względu na hi-
storyczne i prestiżowe wydarzenia sportowe, podda-
je się je unowocześnieniom. 

W Barcelonie, do organizacji Igrzysk Olimpijskich 
w 1992 r., do istniejących zespołów budowlanych 
wkomponowano nowatorskie obiekty m.in. wieżę tele-
komunikacyjną autorstwa Santiago Calatravy, meta-
lową rzeźbę Franka Gehrego, arenę projektu Arata 
Isozaki (Palau Sant Jordi). Stadion Olimpijski (Estadi 
Olimpic) z 1929 r. przebudowano, pozostawiając jedy-
nie oryginalne fasady wg projektu.

 W Atenach istniejące tereny sportowe, przygoto-
wywane do Igrzysk Olimpijskich w 2004 r., ozdobiły 
przede wszystkim pełne rozmachu dzieła Santiago 
Calatravy: dach, którym osłonięto stadion z 1982 r. 
(potężne łuki podpór i powłoka o organicznych kształ-
tach, niezależne od starej konstrukcji stadionu) oraz 
przekrycie welodromu, ruchoma wertykalna rzeź-
ba – Ściana Narodów, futurystyczny pasaż – Ago-
ra, ograniczający Plac Narodów, stalowe łuki bram 
wejściowych, znicz olimpijski. Utworzono spójny ze-
spół sportowy (OAKA) z zielenią i kwartałami wodny-
mi. Elementem spinającym również realizacje innych 
architektów, było indywidualne podejście twórcy ma-
ster planu – Calatravy.

W Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do 
Igrzysk w 2012 roku. W planach, oprócz nowych in-
westycji, które już zostały okrzyknięte arcydziełami 
(jak Aquatic Centre projektu Zahy Hadid), jest wy-
korzystanie funkcjonujących w Londynie od wielu 
lat obiektów tj. stadion Wembley (udekorowany po-
tężnym łukiem), Eton Dorney – centrum wioślarstwa 

i kajakarstwa (wzbogacony techniczną nowinką – mo-
stem wykonanym w całości z odpadów) oraz Horse 
Guards Parade, Greenwich Park, Hyde Park, Lord’s 
Cricket Ground, Hampton Court Palace i inne. 

Hampton Court Palace jest jednym z londyńskich 
królewskich pałaców, który ma bogatą sportową tra-
dycję. Znajduje się tu najstarszy, przetrwały kort te-
nisowy oraz tereny do gry w golfa. Podczas igrzysk 
pałac będzie miejscem startu i finiszu rywalizacji ko-
larskich. 

Na terenie Horse Guards Parade – w sercu White- 
hall, politycznego centrum Anglii (obszar używany 
od XVII w. na różne uroczystości), odbędą się zawo-
dy siatkówki plażowej. 

Lord's Cricket Ground jest natomiast skrajnym 
przykładem interwencji architektonicznych w stan 
zastany. Obiekt był bazą krykietu od 1814 r., regularnie 
goszcząc mecze reprezentacji narodowych i między-
narodowych. W 2012 r. boisko będzie gospodarzem 
zawodów łuczniczych. W 1889 r. położono kamień 
węgielny pod pawilon MCC (Merylbone Cricket  
Club) projektu Thomasa Verity (najważniejsza pozo-
stałość po erze wiktoriańskiej). W roku 1926 boisko 
rozbudowano o trybunę, autorstwa Herberta Bakera. 
W 1987 r. powstała trybuna Mound Stand, stworzona 
przez Michael Hopkins & Partners (pionierska lekka 
konstrukcja składająca się z ze stalowych masztów, 
want i rozpostartej tkaniny, osadzona na dziewięt-
nastowiecznej konstrukcji trybun z cegły). W latach 
1996–1998 wzniesiono trybuny Grandstand (na miej-
scu ww. trybuny Bakera) projektu Nicholas Grimshaw 
& Partners (o kształcie żelbetowego skrzydła, zwień-
czonego kratownicą). W 1999 r. na boisku „wylądo-
wał obiekt kosmiczny” – Media Center autorstwa 
Future System (przykład bloboarchitektury, wykonany 
przy zastosowaniu technologii jachtowych). Każde 
z osobna są dziełami, obok których nie można przejść 
obojętnie. W sumie razem tworzą osobliwe połącze-
nie rozmaitych stylów architektonicznych.
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Rywalizacja w dziedzinie architektury
Obiekty sportowe mogą być symbolem wydarzeń 

sportowych i ważnych idei (pokoju, przyjaźni między 
narodami, tożsamości narodowej, szlachetnej rywali-
zacji, udostępniania sportu, a także koncepcji projek-
towania architektonicznego, itd.). Projektowanie obiek-
tów sportowych może być również pretekstem do bi-
cia rekordów technologicznych i kreowania dzieł do-
skonałych, zgodnie zresztą z zamysłem pierwszych or-
ganizatorów igrzysk olimpijskich. Początkowo, oprócz 
wyczynów sportowych, oceniano osiągnięcia w dzie-
dzinie sztuki (Architekt Richard Konwiarz za stadion 
we Wrocławiu otrzymał dwukrotnie medale olimpij-
skie w konkurencji architektury) W Lillehammer, po raz 
pierwszy w historii Olimpiady, w wprowadzono kwe-
stie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
przy projektowaniu konstrukcji obiektów sportowych. 
Hamar Olympic Hall (lodowisko do jazdy szybkiej na 
lodzie na kształt odwróconej do góry dnem łodzi Wi-
kingów) okazał się największą strukturą z drewna kle-
jonego na świecie. Dzisiaj jest jedną z najbardziej ela-
stycznych sal wielofunkcyjnych. Håkons Hall – główna 
arena do hokeja jest podobnie ambitna w rozwiąza-
niach z wykorzystaniem architektonicznego potencja-
łu drewna. Gjøvik Olympic Cavern Hall jest największą 
na świecie jaskinią do użytku publicznego. Sala wie-
lofunkcyjna oraz basen, cafeteria i inne funkcje znaj-
dują się we wnętrzu góry, która przez cały rok utrzy-
muje temperaturę –8ºC. Ze skały wydrążonej z Hovde-
toppen ekonomicznie wykonano marinę, promenadę 
nad jeziorem, parkingi. 

Duch Deligny
Z powyższych przykładów wynika, że istnieją 

metody, aby nie dopuścić do przemijania dzieł 
architektonicznych. Oprócz oczywistej dbałości 
o stan techniczny, szczególnie cenna jest rozwaga 
przy podejmowaniu decyzji (która powinna być 
uzasadniona) o wyburzeniu obiektu budowlanego.  
Efekty estetyczne oraz prawidłowe funkcjonowanie 
budynku można w niektórych przypadkach uzyskać 
bez względu na wiek budowli. Umiejętne łączenie 
tradycyjnych rozwiązań z nowatorskimi stanowi 
dodatkowy atut przedsięwzięcia. Dopuszczalne 
jest wprowadzanie teraźniejszej funkcji do zabytko-
wych gmachów i spektakularnych detali do zespo-
łów historycznych lub ogarnięcie całości nową 
wizją architektoniczną. Warunkiem jest kontrola 
nad ingerencją w istniejącą tkankę. Dopuszczalne 
są wizjonerskie realizacje i spokojne bezpiecz-
nie wpisujące się w kontekst miejsca i przemian. 
Często wartość emocjonalna, techniczna, wiązana 
z miejscem, przesądza o pozostaniu obiektu lub 
jego wskrzeszeniu. Przemawia za powyższym cho-
ciażby pomysł powrotu do pływających basenów 
na Sekwanie. W 2008 r., 13 lat od zatonięcia Deli-
gny – jednego z basenów, zakończono ostatecznie  
budowę nowego pływającego basenu. Paryżanie 
chcą wskrzesić ducha Deligny. Obiekty pojawia-
jące się na rzece od XVIII w. pozytywnie kojarzyły 
się z oazą relaksu i ekstrawagancji w centrum mia-
sta. Piękno i jakość architektury może szczególnie 
ułatwić tę więź i jej trwałość.



476

BIBLIOGRAFIA

Gaillard M., Architectures des sports. CEP Edition, Paris 1982.
Beelitz K., Förster N., Przewodnik po architekturze moderni-
stycznej Breslau/Wrocław, Wydawnictwo VIA NOVA, 2006.
Wirszyłło R., Kierunki rozwoju architektury urządzeń sporto-
wych, [w:] Urządzenia sportowe, Arkady, Warszawa 1982.
Stadia (http://www.stadia.gr/oaka/oaka-f.html).
Portal dla architektów i inwestorów (www.architekci.pl/kon-
strukcje/index.php?id_dzialu=49&id_fragment=1370&od=0).

Athens Info Guide (www.athensinfoguide.com/olympicve-
nues.htm).
Engineering Timelines (www.engineering-timelines.com/
scripts/engineeringItem.asp?id=1095).
archiCentral (www.archicentral.com/les-bains-des-docks-le-
havre-france-jean-nouvel-5760).
Norwegian Tunnelling Society (www.tunnel.no/article.
php?id=65).
Liberation (www.liberation.fr/societe/0101473300-une-
piscine-flottante-pour-s-ebrouer-dans-la-seine).



Grzegorz Wojtkun*

* Wojtkun Grzegorz, dr inż. arch., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa 
i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego.

BLOKOWISKA – (NIE)WDZIĘCZNA SPUŚCIZNA

APARTMENT  BUILDINGS  –  (UN)GRATEFUL  LEGACY

W niniejszym artykule autor starał się postawić pytania otwierające dyskusję na temat trwania i przemijania 
blokowisk. Mimo upływu ponad dwudziestu lat od chwili upadku komunizmu wywierają one znaczący wpływ 
na krajobraz polskich miast i świadomość społeczną. Nierzadko pod względem krajobrazowym i urbani-
stycznym, położenia względem obszarów śródmiejskich oraz obsługi bytowej przedstawiają wysokie walory.

Słowa kluczowe: Osiedle mieszkaniowe w czasach komunizmu,  
standard użytkowy osiedli z wielkiej płyty, przyszłość blokowisk w warunkach polskich 

In the following article author tries to state questions that open a discussion upon persistence and transience 
of Polish apartment buildings. Despite the passage of over twenty years since the communism falls, they 
affect significantly the landscape of Polish cities and social consciousness. Often in respect to landscape 
and urban aspect, position in respect to downtown areas or household services they present high value.

Keywords: Apartment buildings during time of communism, usage comfort of housing estates  
made from a great slab, the future of apartment buildings in Polish conditions

Po wielu dziesięcioleciach istnienia blokowisk 
w świadomości społecznej powstało poczucie pejo-
ratywnej ich estetycznej i funkcjonalnej uniwersalno-
ści. Ponadto przez permanentne niedoinwestowanie 
tych obszarów, przestrzenną monotonię i technolo-
giczną siermiężność zdążyły się opatrzyć. Spowo-
dowało to, że również blokowiska stały się synoni-
mem degradacji minionego systemu ekonomicznego 
i społecznego. Jednak, aby wydać wiarygodny osąd 
o trwaniu i przemijaniu monokultur zabudowy wielo-
rodzinnej, należałoby poddać wnikliwej analizie za-
gadnienie ich genezy, ostatnie stadia architektonicz-

nego i urbanistycznego rozwoju, zastosowane tech-
nologie, a wreszcie kondycję społeczną ludności za-
mieszkującej je przed pół wiekiem i obecnie, zasta-
nej i napływowej. Wnioski z tego płynące mogłyby 
okazać się zupełnie odmienne od obiegowej opinii.

Pomijając okres skromnych doświadczeń reali-
zacyjnych środowisk architektów skupionych wokół 
idei osiedla społecznego, powojenną nacjonaliza-
cję mieszkalnictwa (koniec lat 40.), skrajne jego zi-
deologizowanie (pierwsza połowa lat 50.), a następ-
nie substandaryzację (lata 60.) rozważania na temat 
trwania i przemijania blokowisk warto byłoby rozpo-
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1. Północne krańce Osiedla Arkońskiego w Szczecinie (1976) / Northern borders of Arkonskie Housing Estate in Szczecin (1976) 2. Włączanie 
blokowiska w układ komunikacji miejskiej w wyniku przeprowadzenia obwodnicy na południowym skraju Osiedla Arkońskiego (2011) / The 
inclusion of apartment buildings in the public transport system was carried out in result of building a bypass on the northern edge of Arkonskie 
Housing Estate (2011) 3. Budynek z wielkiej płyty wzniesiony w pierwszej połowie lat 90. przy ul. Kwiatowej w Szczecinie (Sz-90) / Building 
made from a great stab raised in the first half of 90’s near Kwiatowa street in Szczecin (Sz-90) 4. „Nowe blokowisko” przy ul. Ku Słońcu w Szc-
zecinie (2011) – (źródło: archiwum własne) / „New apartment buildings” near Ku Słoncu street in Szczecin (2011) – (source: author’s archive)
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cząć od siódmej dekady ubiegłego stulecia. Wielka 
płyta, mimo iż stosowana od połowy lat 50., stała się 
wówczas symbolem wręcz ikoną w polskim budow-
nictwie mieszkaniowym. Przyspieszenie jego rozwo-
ju, poprawa standardu zamieszkania oraz związa-
ne z tym przemiany kulturowe i obyczajowe również 
dziś trudno przecenić. Spółdzielczy charakter wzno-
szonych wówczas osiedli znalazł swoje odzwiercie-
dlenie w zamieszkujących je zbiorowościach. Ich róż-
norodność cechował jednak w przytłaczającej więk-
szości stosunkowo niski status materialny i społecz-
ny. Przeważali pracownicy fizyczni dużych zakładów 
państwowych o wykształceniu podstawowym i zawo-
dowym. Przyniosło to okresowe spiętrzanie się po-
trzeb zbiorowych, za którymi nie nadążał program 
usługowy, a szczególnie jego substytucja. Niestety do 
rzadkości nie należały również postawy pozbawione 
kultury osobistej. Z kolei w pierwszej połowie lat 80. 
dało się już zauważyć spadek entuzjazmu społecz-
nego, który towarzyszył zasiedleniu blokowisk w po-
przednich dekadach. Przydział mieszkania w szpet-
nych i dysfunkcyjnych osiedlach był coraz częściej 
kojarzony z mocno spóźnioną realizacją obietnicy 
socjalnej państwa.

Zdynamizowanie rozwoju wielorodzinnego budow-
nictwa mieszkaniowego w latach 70. sprawiło, że na 
przełomie wieków w wielkopłytowych blokowiskach 
zamieszkała ponad czwarta część ludności. Jedno-
cześnie wzbierała fala ich krytyki. Pochodziła ona 
zarówno od mieszkańców, środowisk twórczych zwią-
zanych z projektowaniem i realizacją osiedli, przed-
stawicieli organizacji społecznych jak i administracji. 
Krytyka monokultur wielorodzinnej zabudowy miesz-
kaniowej w Polsce nie była zjawiskiem odosobnio-
nym. Jednakże podobnie jak w pozostałych krajach 
komunistycznych powszechny deficyt mieszkań nie 
pozwolił uzyskać w pełni obiektywnych wyników 
badań dotyczących społecznej akceptacji środowi-
ska zamieszkania. Podstawową trudnością okazał 

się brak wiarygodnych przesłanek umożliwiających 
dokonanie rozróżnienia między przejściowymi nie-
dogodnościami i wynikającymi z nich negatywnymi  
postawami a całkowitym brakiem akceptacji zastoso-
wanych w osiedlach rozwiązań funkcjonalnych i prze-
strzennych. Do najpoważniejszych wad blokowisk 
należało zaliczyć monofunkcyjność, niedostateczne 
wyposażenie w obiekty i urządzenia usługowe oraz 
słabe powiązania komunikacyjne z obszarami śród-
miejskimi. Równie uciążliwa okazała się w nich rów-
noważność wszystkich kierunków, brak hierarchizacji  
przestrzeni, a nawet mikroklimat. Aspekt społeczny 
w krytyce blokowisk został odniesiony do anonimo-
wości, przypadkowości sąsiedztwa oraz w niewiel-
kim stopniu identyfikowania się z miejscem zamiesz-
kania. Wszystko to przyniosło różnorodne koncepcje 
naprawy obszarów zabudowy wielorodzinnej – huma-
nizacji, rehabilitacji, rewitalizacji niezależnie od stop-
nia ich amortyzacji.

Ze względu na utrzymanie spójności lokalnych 
wspólnot za najbardziej pożądane uznane zostało 
dążenie do przekształcenia struktur osiedlowych przy 
udziale mieszkańców. Jednocześnie były to działania 
kapitałochłonne i żmudne, a tym samym możliwe do 
przeprowadzenia w sytuacji sprzyjającej koniunktury  
gospodarczej. Dlatego jeszcze w czasach komuni-
zmu w pierwszej kolejności podjęto działania zmie-
rzające do zmniejszenia energochłonności budynków 
mieszkalnych i ich modernizacji technicznej. Następ-
nie przekształceniom miała zostać poddana struktura  
funkcjonalna i przestrzenna blokowisk. Możliwości 
w tym zakresie upatrywano w stopniowym odpły-
wie mieszkańców z osiedli. Uzyskana w ten sposób 
powierzchnia mieszkalna zostałaby przeznaczona na 
podwyższenie standardu użytkowego lokali. Z kolei 
zewnętrzne przekształcenia budynków miały pole-
gać na działaniach plastycznych, doposażeniu ich 
w zieleń oraz małą architekturę. Zmiany w struktu-
rze urbanistycznej zamierzano dokonać przez jej 
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dogęszczenie i rozbudowę oraz wzbogacenie progra-
mu funkcjonalnego. Następnie blokowiska zostałyby 
sprzężone z układem miejskich osi kompozycyjnych 
i ciągów komunikacyjnych. Wszystko to umożliwiłoby 
strukturalizację ich przestrzeni w ujęciu „prywatności” 
i „publiczności” oraz ujednolicenie sytuacji demogra-
ficznej. Antycypacje badaczy sprzed kilku dziesięcio-
leci okazały się nadzwyczaj trafne.

Doświadczenia zagraniczne w zakresie humanizacji  
blokowisk w niewielkim stopniu można było wykorzy-
stać w warunkach polskich. Wyniknęło to z odmien-
nych potencjałów ekonomicznych poszczególnych  
krajów, charakterystycznych dla nich uwarunkowań et-
nicznych i kulturowych oraz struktury użytkowej i wła-
snościowej mieszkalnictwa. Na przykład w Stanach 
Zjednoczonych, we Francji, Wielkiej Brytanii, a na-
wet na terenie Niemiec Wschodnich zdegradowane  
obszary zabudowy wielorodzinnej były systema-
tycznie wyburzane. Kwestię humanizacji blokowisk 
w ostatnim wymienionym kraju, wykazującą wiele 
cech wspólnych z polskimi osiedlami wielkopłytowy-
mi należałoby potraktować trochę szerzej.

Zjednoczenie państw niemieckich stało się ogrom-
nym wyzwaniem dla obu zamieszkujących je społe-
czeństw. W „nowych” krajach związkowych 87 procent  
zabudowy wielorodzinnej zrealizowano w systemach 
uprzemysłowionych (1958–1995). W blokowiskach 
zamieszkała tym samym blisko trzecia część lud-
ności dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycz-
nej. Z kolei w zachodnioniemieckich osiedlach wiel-
kopłytowych skupieniu uległy dwa miliony osób, to 
jest niespełna trzy procent ludności (2010). W więk-
szości wypadków wschodnioniemieckie „sypialnie” 
zostały wzniesione na peryferiach miast oraz w są-
siedztwie dużych zakładów produkcyjnych. Wsku-
tek likwidacji nierentownych przedsiębiorstw więk-
szość mieszkańców blokowisk została pozbawio-
na środków utrzymania. W przeciwieństwie do Fran-

cji i Wielkiej Brytanii działania naprawcze na obsza-
rach wschodnioniemieckich blokowisk uznano za 
dług państwowy wobec społeczeństwa (Staatsschuld 
angesichts der Gesellschaft) i postanowiono sfinan-
sować go w całości z budżetu centralnego. Dlatego 
została tam przeprowadzona gruntowna restruktury-
zacja przemysłu budowlanego, opracowano i wdro-
żono procedury związane z transferem subwencji  
federalnych oraz uporządkowano kwestie własno-
ściowe (1990–1994). Następnie rozpoczęto działania  
naprawcze polegające na uzupełnieniu programu 
funkcjonalnego blokowisk oraz modernizacji infra-
struktury budowlanej i technicznej. W skrajnych wy-
padkach zdecydowano się na wyburzenie zabudowy. 
Przykładem działań humanizacyjnych na niespotykaną 
dotychczas w Europie skalę stał się Berlin Wschodni.  
Jednak mimo iż w tamtejszych blokowiskach zmo-
dernizowano ponad 70 procent zasobów mieszka-
niowych to co dziesiąty lokal pozostał nie zasiedlony 
(2010). Przyczyniły się do tego niekorzystne wskaź-
niki demograficzne, wyludnianie się krajów związko-
wych na wschód od Łaby, nie zakończone przenosiny  
urzędów centralnych do stolicy oraz niewielki na-
pływ imigrantów. Wszystko to przyniosło wyraźnie 
odczuwalne spowolnienie procesów inwestycyjnych 
w berlińskim mieszkalnictwie, a w dalszej kolejności 
do powstanie trudności w jednoznacznej ocenie ca-
łości podjętych działań sanacyjnych.

Dyskusyjne okazały się również efekty działań hu-
manizacyjnych na obszarach blokowisk we Francji. 
Programy naprawcze w ramach planów rządowych 
były tam wdrożone już w latach 70. Kluczowym ich 
elementem stały się kontrakty Rozwoju Społecz-
nego Osiedli (Dévelopement Social des Quartiers 
– DSQ). Dążono w nich przede wszystkim do pod-
niesienia standardu użytkowego mieszkań, doposa-
żenia osiedli w infrastrukturę budowlaną i techniczną  
oraz obniżenia wysokości budynków. Jednakże 
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francuskie blokowiska zasiedliła przede wszystkim  
niewykształcona, uboga i wieloetniczna ludność na-
pływowa z dawnych posiadłości zamorskich. Nie-
zdolność przekroczenia barier adaptacyjnych, błędy  
w działaniach instytucji publicznych szczególnie 
w sferze opieki socjalnej i asymilacji kulturowej oraz 
brutalne działania sił porządkowych przyczyniły 
się do powstania poważnych napięć społecznych. 
Śmierć dwóch nastolatków pochodzenia afrykańskie-
go i arabskiego w jednym z blokowisk w Clichy-so-
us-Bois pod Paryżem doprowadziła ostatecznie do 
wybuchu zamieszek (2005). Blisko tysiąc obsza-
rów uznano wówczas za strefy miejskie szczególnie 
zagrożone (zones urbaines sensibles) w tym nieomal 
wszystkie w aglomeracji paryskiej.

U progu drugiej dekady XXI stulecia również 
w Polsce blokowiska stanowiły nadzwyczaj skom-
plikowaną przestrzeń administracyjną i społeczną. 
Działo się tak w sytuacji permanentnego deficytu 
mieszkań sięgającego według różnych szacunków 
od 1,3 miliona lokali do 1,5 oraz wadliwej struktury 
ich zasiedlenia. Odziedziczone po epoce komuni-
zmu przekonanie, że mieszkanie się należy stanęło 
w opozycji do etosu społecznego tej części ludno-
ści, która stale dążyła do poprawy własnych warun-
ków zamieszkania. Stało się ono również poważną 
barierą w rozwoju kulturowym znacznej części pol-
skiego społeczeństwa.

W ostatnim dwudziestoleciu pojawiły się także inne 
czynniki wywierające destrukcyjny wpływ na strukturę 
przestrzenną blokowisk, a w dalszej kolejności na za-
mieszkujące je społeczności. Przeprowadzone dotych-
czas na tych obszarach działania sanacyjne polegały 
najczęściej na tak zwanej termorenowacji zabudowy, 
jej dogęszczeniu, poprawie parametrów już istniejącej 
infrastruktury drogowej i pieszej, doposażeniu i upo-
rządkowaniu terenów rekreacji oraz uzupełnieniu pro-
gramu usługowego. W ten sposób w większości wy-

padków blokowiska stały się pod względem funkcjo-
nalnym pełnowartościowymi obszarami miast. W dal-
szej kolejności rozpoczął się proces włączania osiedli  
w ich strukturę przestrzenną. Działania te jakkolwiek 
pożądane i prawidłowe z planistycznego i urbani-
stycznego punktu widzenia wzbudziły wiele kontro-
wersji. Pomijając powszechną niechęć mieszkańców 
homogenicznych pod względem terytorialnym i spo-
łecznym obszarów do podejmowanych „z zewnątrz” 
głębokich ich przekształceń, należałoby na nie spoj-
rzeć przez pryzmat kulturowy. W nomenklaturze ar-
chitektoniczno-urbanistycznej okresu komunizmu 
osiedla zostały określone jako – modelowa jednost-
ka mieszkaniowa (1964–1974), a następnie struktural-
na jednostka mieszkaniowa (1974–1981). W sformu-
łowaniach tych zespoleniu uległy przed- i powojen-
na koncepcja osiedla społecznego oraz amerykański 
model pasmowej zabudowy wielorodzinnej w ziele-
ni dla nisko uposażonej ludności (Greenbelt Towns). 
Zatem osiedle mieszkaniowe również w oczach pro-
jektantów architektury było pewnego rodzaju enkla-
wą ekofizjograficzną i społeczną. Otaczane w sposób  
niekontrolowany różnorodną zabudową i włączane 
w miejską infrastrukturę drogową zaczęło zatracać 
swój pierwotny charakter. Proces ten w świadomości 
mieszkańców osiedli w naturalny sposób został ode-
brany jako zagrożenie.

Na drugim biegunie znalazło się dość rozpo-
wszechnione przekonanie o możliwości dokonania 
syntezy problemu blokowisk jako jednorodnej ca-
łości. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w okresie  
komunizmu powstało w Polsce ponad 770 różnej 
wielkości osiedli mieszkaniowych. Pośród rzetel-
nych badań ich dotyczących znalazły się również 
zaledwie cząstkowe, a nawet subiektywne opinie 
i wnioski autorów rozwiązań architektoniczno-urba-
nistycznych. A przecież w ciągu dwóch dekad nie-
jednokrotnie całkowitej przemianie uległa struktura 
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własności osiedli mieszkaniowych oraz ich charak-
ter funkcjonalny i przestrzenny. Nastąpiła również 
znaczna wymiana mieszkańców.

W okresie ponowoczesnym blokowiska stały się 
kulturową spuścizną i materialnym dorobkiem znacz-
nej części polskiego społeczeństwa. Wrosły w kra-

jobraz kulturowy i przestrzenny miast. Obecnie wie-
le wskazuje na to, że przesłanki ideowe, które legły 
u podstaw powstania koncepcji strukturalnej jednost-
ki mieszkaniowej mogą w nieodległej przyszłości stać 
się punktem zwrotnym w sposobach kształtowania 
obszarów zabudowy wielorodzinnej.
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OD SZOPY NA SAMOLOTY DO TERMINALU W AIRPORTCITY

FROM  AEROPLANE  SHED  TO  AIRPORTCITY  TERMINAL

Lotniska narodziły się zaledwie sto lat temu. Od tamtego czasu przebiega proces ewolucji żywego organi-
zmu; pierwotna, bezkształtna materia budowlana zmierza do formy zdefiniowanej. Na lotniskach przemijanie 
architektury widać szczególnie wyraźnie. Terminale muszą pospiesznie adaptować się do postępu w tech-
nice i wymogów ekonomii. Nowe modele samolotów, technologie przemieszczania pasażerów i bagażu,  
rosnące wymagania w zakresie kontroli bezpieczeństwa wmuszają nieustanne zmiany. 

Słowa kluczowe: terminal pasażerski, port lotniczy, architektura terminali pasażerskich,  
architektura lotnisk

Airports were born merely a hundred years ago. Since then the process of living organism’s evolution  
advances; primitive shapeless building matter aims into the defined form. The vanishing, the passing of  
the architecture along with the time is particularly visible on the airports. Terminals must accomodate fast to 
the technological progress and market requirements. New models of planes, new technologies of passengers 
and baggage transfers, increasing calls for security controls force unceasingly chan – ges.

Keywords: the passenger-terminal, the airport, the architecture of passenger-terminals,  
the architecture of airports.

Lotniska narodziły się zaledwie sto lat temu. Od 
tamtego czasu przebiega przyspieszony proces 
ewolucji żywego organizmu. Jego pierwotna, bez-
kształtna forma zmienia się – przepoczwarza, dzieli 
i rośnie. Pozostając przy organicznej metaforze na 
wielkich lotniskach wyśledzić można zrosty po kon-
tuzjach, fragmenty poddane liftingowi, członki po in-
tensywnej rehabilitacji, przyjęte przeszczepione or-
gany i obumarłe tkanki egzystujące poza głównym 
korpusem. Tak wygląda Roissy, Heathrow, Schi-

phol. Mimo krótkiego czasu, jaki upłynął od naro-
dzin nowej struktury urbanistycznej i nowego modelu  
budynku, lotniska i terminale maja swoje udane 
wzorce, porzucone eksperymenty, szacowne zabytki 
i wielką masę budowli przebudowanych, zużytych, 
porzuconych i zburzonych. 

Bracia Wright zaczynali jako właściciele warsztatów  
rowerowych, jednak z pasją oddawali się budowa-
niu statków powietrznych. W grudniu 1903 r. Orville 
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Bracia Wright, Fleyer II i szopa na samoloty. Huffman Prairie, Dayton, Ohio, maj 1904 Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
Wilbur and Orville Wright, Fleyer II with their second powered machine; Huffman Prairie, Dayton, Ohio, May 1904. Library of Congress Prints 
and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA
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Wright przeleciał samolotem 37 metrów w ciągu 12 
sekund, zaś jego brat Wilbur (latali na zmianę), jesz-
cze tego samego dnia przeleciał 279 metrów w 59 
sekund. Były to pierwsze sterowane loty samolotem 
napędzanym mechanicznie. 

Na starej fotografii widać braci Wright z płatow-
cem o intrygującej strukturze. To ona skupia uwa-
gę jako architektura, a nie marna szopa, w której 
była przechowywana. W tej skromnej szopie na sa-
moloty trudno dostrzec pierwowzór hangarów Ne-
rviego czy terminali pasażerskich Saarinena (po-
dział na hangar i terminal nastąpił na pewnym eta-
pie rozwoju, pierwotnie funkcje te były zespolone). 
A jednak banalna szopa, uniwersalna budowla, ma-
jąca wielkie zasługi dla ludzkiej cywilizacji, symbol 
szpetoty a zarazem pierwotnej architektury zredu-
kowanej do czystej funkcji, stoi u początków archi-
tektury lotnisk. 

Jeśli za najbardziej znaną szopę uznać tę na 
rowery ze wstępu do Historii architektury euro-
pejskiej Nicolausa Pevsnera (1943), to być może 
drugą w kolejności jest szopa na samoloty braci  
Wright. Obie oczywiście nie należą do tej samej  
rodziny co katedra w Lincoln czy terminal w Peki-
nie ale to nie oznacza, że nie należą do architektury  
w ogóle. Może zatem należą do zbioru pre- 
architektur zawierającego pierwotne formy „źró- 
dłowych prymitywów”? Le Corbusier w Vers une 
architekture (1923) zupełnie serio porównywał han-
gary Freyssinet’a w Orly z paryską Notre – Dame.  
Z górą sto lat po tym jak bracia Wright zbudowa-
li pierwszą szopę na samoloty, Terminal T5 Roger-
sa spokojnie można zestawiać z Westminster Abby 
a T2 El Prat Ricardo Bofilla z katedrą w Barcelonie. 

Architektura do latania 
W tymże Vers une architekture, w zestawie ilu-

stracji obok Partenonu i Panteonu, elewatorów zbo-
żowych, turbin i kranów, pojawiają się statki, samo-

chody i samoloty. Wśród nich znalazła się, zarówno 
jako bombowiec jak i samolot pasażerski, ulubiona 
maszyna Le Corbusiera – Goliath Farman. [1] Cha-
rakterystyczny kształt kabiny z obłym dziobem i pa-
sem poziomych okien zdaje się być latającą wersją 
modernistycznego budynku, jakby samolot zaprojek-
towano w „stylu gdyńskim”. Kompozycja willi Savoy 
(1928–30) podporządkowana logice automobilu jest 
dojrzałą formą pewnego stylu myślenia. Podobnie 
„Plan Voisin” (1925), sponsorowany przez konstruk-
tora samolotów i producenta samochodów Gabriela 
Voisin, nie był szalonym planem zniszczenia starego  
miasta ale peanem na cześć samochodu, nowego 
środka transportu obiecującego wolność przemiesz-
czania się.[2] Funkcjonalizm jako obsesja porządko-
wania technicznej infrastruktury i ludzkiej aktywności, 
segregacja oraz separacja przestrzenna i czasowa, 
mają swoje źródła w projektach–utopiach zmagają-
cych się z tematem latania: w Ulicach przyszłości 
Eugene Renarda (1910), Nowych węzłach transpor-
towych w La Cita Nuowva, Antonio Sant’Elia (1914), 
Lotnisku na wieżowcach Los Angeles Lloyda Wrigh-
ta syna (1926). 

Pisząc o architekturze lotnisk, nie można nie po-
wołać się na Banhama. W klasycznym studium The 
Obsolescent Airport [4] użył on często cytowanego 
później terminu „faza pastoralna” na określenie lot-
nisk lat 20. Wówczas doszło do wykrystalizowania 
się nowej formy architektoniczno–urbanistycznej ze-
społu budynków wokół trawiastej łąki pola wzlotów. 
Bukoliczny krajobraz początków lotnictwa ostro kon-
trastuje z „krajobrazem histerycznym”, jaki wyłonił 
się we wczesnych latach 60. Przepowiednie Ban-
hama, podobnie zresztą jak proroctwa wielu innych 
wizjonerów, okazały się błędne. Sądził on, że sa-
moloty odrzutowe staną się tak wielkie a technolo-
gia ich obsługi na tyle zdominuje wszystko co dzie-
je się na lotnisku, że przyszłość należeć będzie do 
czegoś w rodzaju obudowy-schronienia dla samo-
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lotów a nie solidnych budynków, do których – zmu-
szony do uległości – samolot musi kołować. Uważał, 
że reprezentacyjne budowle podobne do dworców 
kolejowych nie mają racji bytu i w niedługim cza-
sie znikną. Duży wpływ na poglądy Banhama mia-
ły koncepcje Archigramu: Walking-, Plug-in- czy In-
stant-City. Swoją drogą wszystkie te metafory do-
brze opisują kondycję współczesnych lotnisk. Dziś 
wiemy, że kiedy Banham pisał swój tekst, lotniska 
były w „fazie naiwnej” i ich rozwój nie podążył spo-
dziewaną wówczas drogą. 

Wczesne terminale korzystały z zastanego języ-
ka form. Pierwsze Le Bourget (1920) to zestaw kla-
sycyzujących wolnostojących budynków, podobnie 
jak historyzujący Königsberg, dzisiejszy Kaliningrad 
(Hans Hop, 1921–22), gdzie hangary i terminal po 
raz pierwszy podporządkowano osiowej kompozy-
cji. Okres niepewności i niezdecydowania widoczny 
był nawet w nazwie. Nie było jeszcze wiadomo czy 
powstawać będą aerodromy, aeroporty, powietrzne 
stacje czy terminale. Stare maszyny były inspirują-
ce, lecz nie na tyle, aby od razu wytworzyć unikalny 
język architektury. Sama forma samolotu nie zdomi-
nowała architektury awiacyjnej. Dom pilota według 
pomysłu Malewicza (1924) zbudowany z poziomych 
płaszczyzn, stojący na działce jak na pustym pasie 
startowym, przypominający konstruktywistyczno – ku-
bistyczną wersję płatowca, nie znalazł kontynuato-
rów. Na lotniskach lat 20. i 30. zadomowił się kom-
promisowy art deco. Horyzontalne gzymsy i dachy 
w jakimś sensie nawiązywały do kształtów skrzydeł, 
i to – szczególnie powściągliwym wobec awangardy 
Anglikom – wystarczało. 

Ciekawa jest też pewna przewrotność polegająca 
na kształtowaniu terminali na podobieństwo statków 
morskich. Pod wpływem Le Corbusiera wieże kontroli 
odgrywały rolę kominów parowców zaś tarasy na pła-
skich dachach pawilonów przypominały pokłady za-

stawione leżakami, z których obserwowano stalowe 
ptaki. Samolot długo stał zwyczajnie obok budynku, 
zachowawcza architektura i nowoczesna technika ist-
niały w pewnym oddaleniu. Tylko od czasu do czasu 
budynki wysuwały w stronę samolotów zadaszenia 
osłaniające pasażerów, jak w Birmingham (Norman 
i Dawbarn, 1938–9) czy w drugim Tempelhof (Ernst 
Sagebiel, 1935–39).

Architekturę terminali zajmuje dzisiaj problem wiel-
kiego dachu, jednorodnego przekrycia rozbudowa- 
nej i zróżnicowanej funkcji. To piąta elewacja wi-
doczna z powietrza jest teraz najważniejsza. Próżno  
jednak szukać wśród terminali latającego skrzy-
dła z kompozytów. [5] Coraz wyraźniej widać pre-
sję samochodu i kolei łączących lotnisko z siecią 
dróg lądowych i żelaznych. Parkingi i stacje kolejo-
we zrastają się z terminalami tworząc złożone ukła-
dy. Powstają airportcity, nowe twory o niezdefinio-
wanej morfologii zwane węzłami intermodalnymi. 
Niektóre lotniska docierają do granic swoich moż-
liwości. Roissy i Schiphol posiadają jeszcze pewne 
rezerwy przepustowości ale zapobiegliwi Holendrzy 
rozmyślają już nad nowym lotniskiem na sztucznej 
wyspie. Plany budowy drugiego pasa startowego 
w Stansted i trzeciego w Heathrow są skutecznie 
blokowane przez ekologów i lokalne społeczności. 
(W związku z tym powstał pomysł zbudowania su-
per-lotniska u ujścia Tamizy. Biuro Fostera ma za-
prezentować koncepcję we wrześniu tego roku). Co 
stanie się z nimi, gdy zostaną zamknięte?

Ostańce
Tempelhof wieńczące pierwszą fazę rozwoju lot-

nisk, w dojrzałej koncepcji autorstwa Alberta Speera 
i Adolfa Hitlera włączone w kompozycję miejskiego 
organizmu, stoi dziś puste. Zamknięte z powodu bu-
dowy Berlina Brandenburg, martwe lotnisko czeka na 
swoje drugie życie. 

TWA Saarinena, betonowa rzeźba na nowojor-
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skim JFK, ochroniona przed zburzeniem przez świa-
tłych obywateli Stanów Zjednoczonych, z trudem i na 
przekór interesom biznesu został wpisany w nowy 
organizm. 

Stansted – „żyjąca” klasyka prezentowana jest 
w Science Museum (model i plany) jako przykład 
dzieła racjonalnego geniuszu ludzkiego oraz w Wik-
toria i Albert Muzeum (detale konstrukcyjne) w dzia-
le poświęconym architekturze. 

Drugie Le Bourget (Georges Labro, 1936–37), 
czynne do lat 80. obecnie jest najstarszym muzeum 
lotnictwa i astronautyki. Co dwa lata odbywa się na 
nim wielkie Air Show z udziałem tłumów.

Gatwick – pierwszy terminal połączony z miastem 
linią kolejową, z której prowadziło podziemne przej-
ście do terminalu a z niego krytymi proto-rękawami 
bezpośrednio pod samolot. Starannie odnowiony bu-
dynek stoi otoczony zespołem niewielkich biurowców. 
Model i rysunki jako obiekty muzealne można oglą-
dać w Wiktoria i Albert Muzeum. 

San Niccolo na wyspie Lido, (Mario Emmer, 
1915) nietknięte do lat 50., kiedy to weneckie lotni-
sko przeniesiono na stały ląd. Poza meblami cały 
budynek jest oryginalny i w dobrej kondycji funkcjo-
nuje do dziś jako siedziba aeroklubu. Architektura 
terminalu, reprezentująca odmianę włoskiego racjo-
nalizmu, nie należy do sztandarowych osiągnięć ar-
chitektury portów lotniczych ale posiada nieodpar-
ty urok autentyku. 

Krakowskie Czyżyny–Rakowice zamienione w mu-
zeum, z zachowanym pasem startowym przeciętym 
ulicą i obudowane osiedlami. W porze pikników lot-
niczych budzi się do życia i od czasu do czasu giną 
na nim ludzie. 

Corrosio
Wydaje się, że pośród terminali stosunkowo 

mało jest dzieł architektury. Być może dzieje się tak 
za sprawą presji płynnej nowoczesności, zmiennej 

funkcji i bieżącej ekonomii. A może działa tutaj pew-
ne prawo, które sprawia, że branża lotnicza i archi-
tektura lotniskowa przyciąga pewien typ ludzi, któ-
rych opisał Max Frisch (praktykujący architekt, który 
porzucił projektowanie na rzecz literatury) w książ-
ce Homo Faber? Jej bohater, Walter Faber, ufny we 
wszechmoc techniki inżynier, tuż po przymusowym 
lądowaniu w Super- Constellation na pustyni zasta-
nawia się: Często zapytywałem sam siebie, co wła-
ściwie ludzie mają na myśli, kiedy mówią o przeży-
ciu. Jestem technikiem, przywykłem widzieć rzeczy 
takimi, jakie są. Widzę bardzo dokładnie to wszystko 
o czym mówią; nie jestem ślepy. (…) ale dlaczego 
zaraz przeżycie? [6]. No ale to oczywiście fałszywy 
trop, nieuzasadniona insynuacja. Dodajmy, że homo 
faber (łac. człowiek zręczny, majster), w antropolo-
gii oznacza człowieka pracy, wytwórcę i twórcę. Ar-
chitektura nie jest domeną nadwrażliwców. Wszak 
Wielki Patron Witruwiusz był inżynierem wojskowym. 
Być może właśnie wojskowi najlepiej znają przy-
szłość pracując nad nowymi konstrukcjami. Dzię-
ki nim pierwsza wojna uczyniła z samolotu spraw-
ny środek transportu a druga przyniosła rewolucję 
odrzutowców. 

Są ludzie, którzy uważają, że najciekawszą czę-
ścią ogrodu jest kompostownik, miejsce, w którym 
zachodzi misterium intensywnej przemiany materii. 
Znajdują tam potwierdzenie prawdy, że wszystko 
zbudowane jest z drobin, które istniały już w chwi-
li Wielkiego Wybuchu, zaś przekopywanie kompo-
stownika to dla nich najwyższa forma kontempla-
cji natury. Dla takich ludzi architektura jest zaled-
wie projektem czasowego zorganizowania materii 
na nowy, wymyślony sposób. Jest częścią szersze-
go zjawiska przemiany materii, dla której słowem 
kluczowym jest korozja, od łac. corrosio – zżera-
nie, oznaczająca procesy stopniowego niszczenia 
materiałów. 
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PRZYPISY

[1] Goliath Farman był budowany we Francji od końca I woj-
ny światowej, nie zdążył jednak wziąć udziału w działaniach 
wojennych i został przekształcony w samolot pasażerski. Za-
bierał na pokład 12 pasażerów i jak informują opisy Corbu-
siera w ciągu 6 godzin dolatywał do Pragi, a w ciągu sied-
miu pokonywał trasę z Paryża do Warszawy. Kilkadziesiąt 
maszyn w wersji bojowej zostało w latach 20. zakupionych 
do Polski ale się nie sprawdziły i zostały wycofane ze służ-
by. Silniki zawodziły, a poszycie skrzydeł przemakało w cza-
sie deszczu. Chciałoby się rzec, że przeciekały tak jak pła-
skie dachy corbusierowskich willi.
[2] Gabriel Voisin (1880–1973) pionier francuskiego lotnic-
twa, konstruktor, designer, przedsiębiorca. Jego wrażliwość 

i talent ujawniły się w eleganckich konstrukcjach samolo-
tów i ekskluzywnych samochodów.
[3] Banham R., The Obsolescent Airport, Architectural Re-
view 132, no. 788 (Oct.1962).
[4] Hugh Perman zarzuca Fosterowi, że charakterystyczna 
konstrukcja terminalu w Stansted z późnych lat 80. przywo-
dzi na myśl skośne zastrzały usztywniające płaty skrzydeł 
Hndley Page’a HP42 z lat 30., a nie nowocześniejsze ma-
szyny, choćby któregoś z Boeingów. Perman H, Airports. 
A Century of Architecture, New York 2004, s. 108.
[5] Frisch M., Homo Faber, Warszawa 1991, Czytelnik, tłu-
maczyła Irena Krzywicka. s. 32.



Katarzyna Zawada-Pęgiel*

PRZEMIJANIE ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ  
W KONTEKŚCIE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH 

THE  PASSING  OF  INDUSTRIAL  ARCHITECTURE   
IN  A  CHANGING  CIVILIZATION 

* Zawada-Pęgiel Katarzyna, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Ar chi-
tektonicznego.

Obiekty przemysłowe oraz budowle inżynierskie na skutek zmian cywilizacyjnych stają się elementami prze-
szłości. Zdegradowane, zaniedbane obiekty zostają wyburzone robiąc miejsce dla innego obiektu lub ze-
społu obiektów. Jednakże mogą także być przekształcone zyskując nową funkcję, często stając się na nową 
wartością w teraźniejszości.

Słowa kluczowe: architektura przemysłowa, rewitalizacja użytkownik

Industrial buildings and engineering structures as a result of the changing needs of users become elements 
of the past. Degraded, neglected buildings are demolished to make room for another object or group of ob-
jects. However, there may also be converted to acquiring a new function, often becoming the new value in 
the present.

Keywords: industrial architecture, revitalization, user

Już? Tak prędko? Co to było?
Coś strwonione? Pierzchło skrycie?

Czy nie młodość swą przeżyło? 
Ach, więc to już było... życie?

Leopold Staff

Istniejącą do tej pory obiekty przemysłowe często 
już nieużyteczne pomimo wartości historycznych zo-
stają wyburzane lub przekształcane. W dużej mierze 
przemiana następuje w kierunku architektury biuro-

wej, mieszkaniowej, usługowej lub zostają zburzona,  
a na ich miejscu powstają tereny zielone. Przemia-
ny te spowodowane są zmieniającymi się potrzeba-
mi użytkowników w wyniku skoku cywilizacyjnego 
i globalizacji gospodarki światowej z końcem XX i po-
czątkiem XXI wieku. Wszechstronny rozwój techniki, 
systemów informatycznych, udoskonalenie środków  
transportu, stworzenie rozległej sieci komunikacyjnej 
umożliwiły wymianę produktów, przenoszenie pro-
dukcji do innych krajów. Tworzenie nowych kana-
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1. Gazometry we Wiedniu (fot. K. Zawada-Pęgiel, 2006) / Gasometers in Wienna (photo by K. Zawada-Pęgiel, 2006) 2. Stary Browar w Poz-
naniu (fot. K. Zawada-Pęgiel, 2009) / Stary Browar in Poznan. (photo by K. Zawada-Pęgiel, 2009) 3. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 
(fot. K. Zawada-Pęgiel, 2011) / City Engineering Museum in Krakow (photo by K. Zawada-Pęgiel, 2011) 4. Muzeum Inżynierii Miejskiej. Widok 
wnętrza (fot. K. Zawada-Pęgiel, 2011) / City Engineering Museum in Krakow – inside view (photo by K. Zawada-Pęgiel, 2011)
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łów dystrybucji w celu nabycia dóbr i usług tworzą 
nowe relacje i zależności w skali międzynarodowej 
i światowej. Co wiąże się z przesunięciami w sekto-
rach zatrudnienia – produkcji przemysłowej w kie-
runku pracy biurowej i usługowej. Na skutek takich 
działań nastąpiła transformacja w krajobrazie archi-
tektonicznym dużych miast Europy Zachodniej – po-
zostają zdegradowane i nieużytkowane obiekty po-
przemysłowe. Obiekty te niegdyś lokalizowane na ze-
wnątrz miast, współcześnie na skutek rozwoju miast 
znajdują się w atrakcyjnych rejonach miasta, często 
w strefach śródmiejskich. I tutaj zaczyna się spór po-
między rozwojem – możliwością odzyskania terenu 
poprzez wyburzenie i budowę nowych obiektów lub 
zachowanie „świadka historii” [1], ale o zmienionej 
funkcji i strukturze wewnętrznej. Jednym z kierunków  
często podejmowanych jest adaptacja postindustrial-
nych budynków na nowe funkcje. O atrakcyjności 
tego typu budynków lub budowli mogą świadczyć: 
forma, detale – potwierdzające niepowtarzalny cha-
rakter obiektu oraz lokalizacja. Często obiekty lub 
budowle adaptowane są na potrzeby mieszkaniowe, 
usługowe oraz biurowe. Przykładem takich działań 
jest zespół poprzemysłowy we Wiedniu. Zespół po-
wstał w wyniku adaptacji gazometrów na różne funk-
cje. Kompleks czterech zabytkowych zbiorników na 
gaz został poddanych w 1995 r. gruntownej renowa-
cji oraz przebudowie. W przebudowie brali udział:  
J. Nouvel (Gasometer A), pracownia Coop Himmel-
blau (Gasometer B), M. Wehdorn (Gasometer C), 
W. Holzbauer (Gasometer D). Każdy z obiektów zo-
stał podzielony na kilka stref funkcjonalnych. Wpro-
wadzone funkcje to: funkcje: usługowo-handlowe 
znajdujące się w dolnej części obiektów, biurowe 
– w części środkowej oraz mieszkaniowe w najwyż-
szej (ok. 620 mieszkań). Gasometer A jest podzie-
lony jest dziewięcioma wieżyczkami, zastosowanie 
szkła i stali ma podkreślać wrażenie lekkości i prze-
strzenności. Odbijające się światło tworzy grę świa-

teł i cieni. Gasometer B w postmodernistycznym sty-
lu został powiększony o dodatkowy obiekt. Oprócz 
centrum rozrywki, pomocy medycznej, gabinetów le-
karskich, parkingów, mieszkań, klubów, znajduje się 
tam także akademik. Gasometer C posiada charakte-
rystyczny duży dziedziniec w formie atrium. Wprowa-
dzone funkcje to: mieszkalnictwo, handel oraz biura. 
Czwarty obiekt został podzielony na części. Niższe 
poziomy zawierają garaże, magazyny i biura a tak-
że centrum handlowe. Górna cześć zastała przezna-
czona na mieszkania, które zintegrowano z trzema 
ogrodami. Obecnie w zrewitalizowanych obiektach 
mieszka ok. 1600 osób, a pracuje ok. 600. Założenie  
to wzbudza kontrowersje ze względu na fakt pozosta-
wiania tylko oryginalnych zewnętrznych murowanych 
ścian, a wnętrza zostały obdarte z industrialnego  
charakteru jednakże budowle zyskując ponownie 
życie stały się impulsem do rozwoju urbanistyczne-
go dzielnicy.

Równolegle szereg obiektów poprzemysłowych 
zostaje wyburzonych a w miejsce zostaje wprowadzo-
na nowa architektura o zupełnie odmiennej struktu-
rze lub funkcji. W ten sposób przebiegała przebudo-
wa terenów po dawnej fabryce Citroëna. Na skutek 
przeniesienia fabryki poza Paryż pozostały dwadzie-
ścia trzy hektary terenów poprzemysłowych. Zdecy-
dowano, że czternaście hektarów zostanie przezna-
czone na stworzenie Parku, reszta terenu została wy-
korzystana na obiekty mieszkaniowe (ok. 2,5 tys. bu-
dynków), budynki biurowe oraz nowoczesny szpital. 
Funkcje biurowe zostały zintensyfikowane w obiek-
cie zwanym Le Ponant de Paris zaprojektowany 
przez Olivier’a Clément Cacaub. Obiekt mieści bank 
i różne firmy (Banque Populaire Rives de Paris, Office 
National Allemand du Tourisme, ANIA Association 
Nationale des Industries Agro-Allimentaires, Sagem, 
Canal+, i inne. Bezpośrednio przy Le Ponant i Par-
ku André Citroën’a umiejscowiono nowy szpital: Ho-
spital Europeen Georges Pompidou.
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W Polsce obiekty i zespoły poprzemysłowe niejed-
nokrotnie powracają do teraźniejszości poprzez ada-
ptację do nowych warunków oraz zapotrzebowania 
użytkowników. Przykładem kompleksowych działań, 
w których architektura uzyskała „drugie życie” jest 
Stary Browar w Poznaniu. Stary Browar został prze-
kształcony w obiekt o funkcjach handlowo-kultural-
nych z udziałem funkcji biurowych. Zmiana funkcjo-
nalna obiektu pozwoliła na zachowanie formy obiektu, 
detali, wpłynęła także na ożywienie przestrzeni. Obiekt 
stanowi połączenie nowoczesnej architektury, wzor-
nictwa z elementami XIX wiecznymi. Umiejętna ada-
ptacja do nowych funkcji przyczyniła się do sukce-
su komercyjnego oraz pozytywnych opinii i stania się 
wizytówką Poznania. Łódzka Manufaktura, jest przy-
kładem gdzie wprowadzenie nowych funkcji (usługo-
wo-handlowych) przyczyniło się do zachowania for-
my zewnętrznej obiektów poprzemysłowych a zara-
zem zmiany charakteru przestrzeni. Rewaloryzacja 
kilkunastu XIX-wiecznych obiektów poprzemysłowych 
polegała na przebudowie wnętrz z pozostawieniem 
ceglanych, nieotynkowanych ścian zewnętrznych.  
Jednocześnie równolegle wprowadzono nowocze-
sne obiekty.

Zauważalna jest także tendencja polegający na 
wyburzaniu obiektów przemysłowych zastępując je 
obiektami mieszkaniowymi (zazwyczaj apartamen-
towcami) lub pozostawieniu kilku budynków przyj-
mujących funkcje biurowe lub handlowo-usługowe. 
Przykładem takich działań jest zarówno kompleks za-
kładów Solvay oraz Bonarka w Krakowie. Komplek-
sy zostały pozbawione przemysłowej formy na rzecz 

nowej struktury o funkcji usługowej. Po dawnej Rzeź-
ni Miejskiej pozostało tylko kilka obiektów – obecnie 
mieszczących funkcje biurowe, reszta została wybu-
rzona na rzecz nowej tkanki i funkcji – dużego szkla-
nego obiektu o funkcjach handlowo – usługowych. 
Interesującym przykładem ożywienia architektury jest 
zabudowa mieszcząca Muzeum Inżynierii Miejskiej.  
XIX-wieczne obiekty zajezdni tramwajowej zostały za-
adaptowane na nową funkcję – muzealną oraz ad-
ministracyjną w poszanowaniu wartości historycz-
nych i tożsamości miejsca. Rewaloryzacja rozpoczęta 
w 1997 roku objęła szereg prac ogólnobudowlanych 
(konserwacja drewnianej konstrukcji, cegły licówki 
i tynków, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej, 
szereg prac instalacyjnych, itd.) niezbędnych do re-
alizacji funkcji muzealnych i kulturalnych.

Pozytywnym przykładem podobnej adaptacji jest 
rewitalizacja podstacji elektrycznej (ul. Biskupia) na 
funkcje biurowo-usługowe. Obiekt został dostosowa-
ny do nowej funkcji z zachowaniem charakteru obiek-
tu i elementów jego wyposażenia. 

Przedstawione obiekty poprzemysłowe są przy-
kładem zagadnienia trwania i przemijania w archi-
tekturze. Historyczna zabudowa przemysłowa może 
wpływać inspirująco tworząc nową jakość. Archi-
tektura przemysłowa będąca w przeszłości dzięki  
nowym działaniom (rewitalizacji, modernizacji itd.) zy-
skała nowe miejsce w teraźniejszości stając się swe-
go rodzaju symbolem poszczególnych miast. Jednak-
że w wielu przypadkach zupełnie znika zastępowa-
na nową substancją stając się tylko wspomnieniem 
w umyśle bądź fotografii. 
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PRZYPISY

[1] W Polsce prawo nie precyzuje jednoznacznie o możliwo-
ściach ochrony obiektów przemysłowych oraz nie daje jed-
noznacznej odpowiedzi które fabryki, zakłady powinny być 

objęte ochroną konserwatorską. Sytuacja staje się patowa 
w przypadku kiedy nie ma aktualnych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, które chroniłyby budynki przemysłowe.
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PRZEMIJANIE RZECZY – KRÓTKI TEKST O NIEŚMIERTELNOŚCI

THINGS’  PASSING  OF  TIME  –  A  SHORT  STORY  ABOUT   
IMMORTALITY

Problem trwania architektonicznych form jest rozważany na gruncie semiologicznym. Nieśmiertelność tych 
form wydaje się być możliwa do opisania (lub wyjaśnienia) jako efekt nieustannego mnożenia konotacji sym-
bolicznych.

Słowa kluczowe: kultura, społeczeństwo, sztuka, projektowanie, architektura,  
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The immortality of architectural forms is considered on semeiological ground. The forms’ immortality can be 
described thus as a infinitive symbolical connotations’ multiplication.

Keywords: culture, society, arts, design, architecture, semeiology, structure, structuralism

Nie istnieje w wyobraźni zbiorowej sytuacja, w któ-
rej częścią struktury cywilizacji nie byłaby architek-
tura. Przysłowiowa scena odkrycia jaskini – miejsca 
pierwszego zamieszkania – stanowi obraz wspoma-
gający zrozumienie architektury jako faktu komuni-
katywnego i rodzaju przestrzeni obarczonej brzemie-
niem funkcjonalności [1]. Po pierwszym (najbardziej 
pierwotnym) „użyciu”, jaskinia staje się rodzajem abs-
trakcyjnego, skodyfikowanego modelu. Na poziomie 
społecznym „idea jaskini” generuje wymianę komu-
nikatów – jej przysłowiowy „rysunek” zaczyna dzia-
łać jako kod ikoniczny stymulowany poprzez kod  
architektoniczny [2]. Tak wygląda wstęp do zrozumie-
nia mechanizmu semiologicznego, w którym wystę-

puje gra konotacji symbolicznych z denotacjami uży-
teczności. Aby taki mechanizm istniał, potrzebna jest 
funkcja czasu i struktura, którą nazwać trzeba „spo-
łeczną”, niezależnie od niechęci jaką można mieć do 
tego określenia, oporu związanego ze zbyt szerokim 
polem definiowania pojęcia „społeczeństwo”. Trudno 
jednak nie przyznać, że byty artystyczne funkcjonują 
jako denotowane i konotowane w strukturze społecz-
nej i wnoszą w tę strukturę specyficzną użyteczność. 
Umberto Eco denotacje użyteczności nazwał funkcja-
mi prymarnymi, a konotacje symboliczne – sekundar-
nymi, zastrzegając jednocześnie, że nie można w tych 
specyficznych nazwach doszukiwać się rodzaju war-
tościowania [3]. Przepływ funkcji prymarnych i zwią-
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zanych z nimi konotacji symbolicznych odbywa się 
w czasie, „w górę” i w „dół” – niektóre z nich zatra-
cają się lub odkształcają, podczas gdy inne ulegają 
wzmocnieniu, zmieniając się lub ulegając zastąpie-
niu przez kolejne – działa tu proces (samo) dopisy-
wania nowych kodów. Próbę skatalogowania takich 
sposobów odczytywania architektury można prze-
śledzić w Nieobecnej strukturze. Książka ta, pomi-
mo że wydana była po raz pierwszy czterdzieści kilka  
lat temu, przynajmniej w części dotyczącej architek-
tury może posłużyć jako ciekawe narzędzie interpre-
tacyjne tematu trwania i przemijania. Zaletą metody 
semiologicznej jest względna otwartość – postulo-
wane jest tutaj abstrahowanie od własnych kodów 
danej dziedziny, czemu towarzyszy próba włączenia 
w pewien w miarę zwięzły schemat myślowy wszel-
kich możliwych (czy też dostrzeżonych lub zaobser-
wowanych, przeczytanych lub zasłyszanych), aspek-
tów jej rozwoju. Tym samym to co zostało utrwalone 
w dość dowolny sposób, staje się integralną częścią 
analizowanej struktury – wszak architektura rysowa-
na, malowana, czy nawet fotografowana, jest komu-
nikatem lub zespołem komunikatów, zbiorem kodów 
ikonicznych – stanowi pewien wzorzec wymiany in-
formacji. Pewne kłopoty pojawiają się, gdy pod roz-
wagę weźmie się funkcję czasu: W Nieobecnej struk-
turze przeczytać można, że:

…zmaganie się form z historią jest zmaganiem się 
struktur ze zdarzeniami, zmaganiem się układów fi-
zycznie trwałych (i obiektywnie opisywanych jako for-
my-oznaczniki) ze zmienną grą wydarzeń, nadającą im 
nowe znaczenia. Na tym oczywiście mechanizmie opie-
ra się zjawisko znane jako „zużywanie” się form, jako 
„przeżywanie” się wartości estetycznych. Jasne jest, że 
zjawisko to zauważyć można na każdym kroku w epo-
ce, w której wydarzenia następują po sobie w zawrot-
nym tempie, a postęp techniczny, ruchliwość społecz-
na, powszechność zasięgu komunikatów składają się 
na to, że zmiany kodów są częstsze i głębsze…[4].

Wspomniane „zawrotne tempo” – zapewne cho-
dzi o przysłowiowe tempo rzeczywistości Zacho-
du – można by uznać za byt literacki (wszak nikt nie 
wymaga tu matematycznej precyzji). Jednak problem 
czasu dziś zdaje się aspirować do pozycji kluczowej 
i jest to sprawa, którą należałoby traktować poważ-
nie, choćby z tego powodu, że bywa bagatelizowana  
przez autorytety myśli socjologicznej i antropologicz-
nej: Zygmunt Bauman, zauważając może i słusz-
nie, że „nowoczesność jest nade wszystko i przede 
wszystkim historią czasu: jest czasem, w którym czas 
ma swoją historię” [5], nie może pogodzić się z rze-
komym oddzieleniem pojęć (i faktów) czasu i prze-
strzeni. To oddzielenie miałoby nastąpić w wyniku 
zwiększenia prędkości przemieszczania, a więc dzię-
ki postępowi w wynajdywaniu środków ku temu słu-
żących – środków komunikacji dziś już uznanych za 
całkiem powszechne, takich jak samochód czy sa-
molot. Zjawisko oddzielenia czasu i przestrzeni jed-
nak nie istnieje i żadne teorie czy prawa fizyki tej dy-
chotomii nie dostrzegają:

…teoria względności wyeliminowała ostatecznie 
ideę absolutnego czasu. Okazało się, że każdy ob-
serwator musi posiadać własną miarę czasu, wyzna-
czoną przez niesiony przez niego zegar, a identycz-
ne zegary niesione przez różnych obserwatorów nie 
muszą się zgadzać [6].

Nie ma zatem absolutnego czasu [7]. W każdym 
diagramie pokazującym daną teorię odnoszącą się 
do przestrzeni (lub czasu), na jednej z osi jest czas 
(lub przestrzeń) – ile by tych osi nie było. W dowol-
nej sytuacji socjologicznej tempo wystąpienia zmia-
ny zdaje się być wielokrotnie wyższe niż tempo ge-
nerowania jej opisu. Funkcje prymarne dla Niemeyera 
projektującego miasto Brasilię nie były, jak chciałby 
Umberto Eco, od początku mgliste, lecz raczej oczy-
wiste z punktu widzenia jego czasu, a funkcje sekun-
darne widziane przez przyszłych mieszkańców tego 
miasta nie istniały (i dlatego być może były nieostre, 
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lecz raczej nie były odkształcone, gdyż nie było for-
my służącej za paradygmat, nie było więc formy któ-
rą dałoby się odkształcić) [8].

Interpretacja kształtu Izby Deputowanych w mie-
ście Brasilia opisana „jako wielka micha, w której wy-
brańcy narodu pałaszują dochody państwowe” [9] 
pozostanie na zawsze sprawą przyszłości dla Nie-
meyera i… kwestią przeszłości dla współczesnych 
Brazylijczyków. Ciekawe jak układałby się pejzaż se-
miologiczny tego przypadku dziś, gdy społeczeństwo 
brazylijskie jest skodyfikowane poprzez samo – świa-
domość sukcesu? [10] Z pewnością nie byłby to pej-
zaż pusty! Pojawiają się w nim zawsze coraz to nowe 
horyzonty. Czy nie jest tak, że formy ulegają „zuży-
ciu” i „przeżywaniu się”, lecz później bywają powo-
ływane do życia w kolejnych odsłonach, w nowych 
kontekstach symbolicznych? W takim wypadku ana-
liza semiologiczna stanie się narzędziem ciągłej lub 
cyklicznej reinkarnacji form, aż do nieskończono-
ści (w efekcie wyprowadzając na pierwszy plan zno-
wu problemy z pojęciem czasu). Bywa też, że formy 
stają się pretekstem reinkarnacji pewnych konotacji 
symbolicznych, jak w słynnej przypowieści Barthesa, 
gdzie znaczenie mitu Citroena DS (Bogini DS, Des-
se), urasta do rangi Katedr. Na poziomie obserwacji 
„użytkowości rzeczy” zauważyć można próby reinkar-
nacji Desse przez przemysł motoryzacyjny na wszel-
kie możliwe sposoby – próby, które już nigdy nie za-
owocowały narodzinami modelu pojazdu mogącego 

wzbudzić choćby ułamek emocji wywołanych przez 
DS, nie wspominając w ogóle o Katedrach [11] – każ-
de z tych podejść zakończyło się więc tym, co Eco 
określił mianem „redundacji perswazyjnej” [12], DS 
tymczasem jawi się jako rodzaj paradygmatu (gdzie 
nie bez znaczenia jest tekst Barthesa, który też aspi-
ruje do miana treści wzorcowej).

Współczesny rytm cywilizacji sprzyja natomiast 
nawarstwianiu konotacji symbolicznych ponad mia-
rę. Wyposażenie niemal każdego domu w tunel cza-
soprzestrzenny (łącze szerokopasmowe), sprawia, 
że zmienia się sposób zamieszkiwania, tak więc prze-
modelowaniu ulega struktura symboliczna domu. 
Dowolny pokój sypialny wyposażony w sieć jest 
bramą, przez którą wejść można na współczesną 
Agorę, by uczestniczyć w organizowaniu rewolucji. 
Rzecz artystyczna lub jej obraz – niech będzie to 
na przykład zdjęcie domu Le Corbusiera, w którym 
bez specjalnego wysiłku, metodami komputerowy-
mi samochód z Epoki wymieniono na przykład na 
najnowszy model Ferrari – obraz wprowadzony do 
sieci, wywoła lawinę narodzin kolejnych nawarstwia-
jących się konotacji. Przewaga szumu nad treścią 
będzie niepodważalna, a próba wypreparowania ja-
kiejkolwiek struktury – z góry skazana na porażkę. 
Nie zmienia to faktu, że z perspektywy semiologicz-
nej, zjawisko przemijania formy w kontekście dzieła 
artystycznego dziś, można postrzegać jako proces 
nieustającej reinkarnacji.

PRZYPISY

[1] Obraz jaskini zaludnionej po raz pierwszy prawdopodob-
nie nie zniknie nigdy ze wstępów tekstów o ideach w archi-
tekturze, a platońska alegoria otwierać będzie większość 
rozważań o ideach samych w sobie i ich interpretacjach.
[2] Por. U. Eco, Nieobecna Struktura, Wydawnictwo KR, War-
szawa 1996, s. 200–201.

[3] Por. tamże, s. 215.
[4] Tamże, s. 219–220. 
[5] Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 2007, s. 172.
[6] Hawking Stephen W., Krótka historia czasu, Wydawnic-
two Alfa, Warszawa 1993, s. 30.
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[7] Por. I. Nowikow, Czarne dziury i wszechświat, Prószyń-
ski i S-ka, Warszawa 1995, s. 23: Już jednak w czasach 
starożytnych niekiedy podejrzewano, że pojęcie absolut-
nego czasu nie jest aż tak oczywiste – dalej Nowikow cy-
tuje celnie fragment poematu „O naturze rzeczy” Lukre-
cjusza: Podobnie nie istnieje przez siebie czas, ale wła-
śnie / Po rzeczach rozum dochodzi, co dokonało się pory 
/ Minionej, co idzie potem, co jeszcze później nastąpi;  
/ I tu trzeba stwierdzić niezbicie, że nikt nie może odczuwać 

/ Czasu w nim samym, bez ruchu rzeczy i bez ich spoko- 
ju (Przekład Grzegorza Żurka, PIW, Warszawa 1994, 
tamże).
[8] Por. U. Eco, op.cit., s. 219.
[9] Tamże.
[10] Por. tamże.
[11] Por. R. Barthes, Mitologie codzienne, [w:] Mit i znak, 
Warszawa 1970.
[12] Por. U. Eco, op.cit., s. 236.
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Architektura współistnieje ze środowiskiem naturalnym, jest jego nieożywionym składnikiem, dzięki któremu 
człowiek może prowadzić swoje ucywilizowane życie. Trwanie i przemijanie dotyczy zarówno świata ożywione-
go, jak i nieożywionego. Zatem definicje dotyczące świata przyrody stosować można również do świata archi-
tektury. Problem trwania i przemijania architektury pokazany został na przykładach architektury Białegostoku.

Słowa kluczowe: selekcja naturalna, architektura

Architecture coexists with the natural environment, is its inanimate component thanks to which the man can 
lead his civilized life. Durability and fleetingness is applying both the living world as well as inanimate world. 
Therefore, definitions of the nature can also be applied to the architecture. The problem of durability and 
fleetingness of architecture is shown in the examples of architecture of Bialystok.

Keywords: natural selection, architecture 

Panta rhei kai ouden menei
Heraklit

Szczególny sposób sformułowania tematu – Trwa-
nie i przemijanie architektury – skłania do myślenia 
o architekturze jako o składniku wszechrzeczy, które 
podlegają prawom przyrody. W sposób niemal auto-
matyczny pojawia się sformułowanie „selekcji natu-
ralnej” właściwej dla ewolucji organizmów żywych. 
Można tu postawić pytanie, czy nie jest to pewnego 
rodzaju przesada. Sądzę, że jest to raczej syndrom 
naszych czasów, kolejny etap w rozumieniu rozwo-
ju cywilizacji. Z jednej strony, zwrócenie się po raz 

kolejny ku poszukiwaniu „teorii wszystkiego”, łącze-
nia w kwantowym „splątaniu” (entanglement) – sfor-
mułowaniu używanym nie tylko przez fizyków kwan-
towych. Z drugiej strony, powrót do natury, projek-
towanie w zgodzie z naturą poprzez projektowanie 
uniwersalne [1], partycypacyjne oraz biophilic de-
sign [2]. W takim ujęciu odniesienie praw przyrody/
natury do architektury staje się naturalne i stosowne.

Zgodnie z encyklopedyczną definicją dobór natu-
ralny to: główny mechanizm genetyczny wywołujący 
ewolucję organizmów, jedyny, który nadaje przemia-
nom ewolucyjnym charakter celowych przystosowań 
do środowiska [3]. Z rozwinięcia definicji dowiemy się, 
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że „dobór naturalny, selekcja naturalna, (…) pozosta-
wia przy życiu osobniki o cechach korzystnych, elimi-
nuje gorzej przystosowane; ponadto: wyjaśnia sposo-
by powstawania przystosowań (adaptacja [4]) i spe-
cjacji [5] czyli powstawania nowych gatunków [6].

Z punktu widzenia obiektów architektury, znaczą-
cym jest sformułowanie – użyte w wyżej przytoczo-
nej definicji – o celowym przystosowaniu do środo-
wiska. Poprzez stwarzanie architektury człowiek przy-
stosowuje środowisko naturalne do potrzeb swego 
życia. I czyż nie jest tak, że niekiedy obiekty archi-
tektoniczne „gorzej przystosowane” są eliminowane, 
a na ich miejsce wprowadzane są kolejne, współcze-
sne, nowe rozwiązania i nowe technologie. Adaptacja 
– to termin wieloznaczny, używany również, a może 
przede wszystkim, w odniesieniu do obiektów archi-
tektury przy zmianach funkcji budynków i ich zespo-
łów. Czyż architektoniczna specjacja (prowadząca 
do zróżnicowania świata gatunków), nie wiąże się 
z powstawaniem nowych stylów architektonicznych, 
wyrastających ze znajomości możliwości tych wcze-
śniej panujących. Tak więc dobór naturalny, a zatem 
adaptacja i specjacja, niejako mogą definiować zmia-
ny i kształtowanie się stylów w architekturze. Trwa-
nie i przemijanie dotyczące świata przyrody przekła-
da się na trwanie i przemijanie architektury, która jest 
nieożywioną częścią świata przyrody. 

Obiekty architektoniczne można opisać poprzez 
opisanie wielu cech, takich jak na przykład: estetycz-
ne, kulturowe, emocjonalne, zabytkowe (uregulowa-
ne prawnie), techniczne, materialne, znaczeniowe, 
 orientacyjne, itd. itp. Rodzi się pytanie, posiadanie 
których z nich zapewnia architekturze trwanie w cza-
sie, a które z nich predestynują architekturę do prze-
mijania, jak działa selekcja naturalna architektury.  
Intuicyjnie, trwaniu w czasie sprzyjają wartość mate-
rialna obiektu, a także uregulowania prawne. Z jednej  
strony, znane są przypadki kiedy wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków, nie chroni przed przemijaniem 

– wprawdzie incydentalne, ale jednak – dochodzi do 
ich przejścia w fizyczny niebyt. Z drugiej strony, zna-
komita większość obiektów zabytkowych nacecho-
wana jest emocjonalnie i znaczeniowo, stąd nie tylko  
ich ochrona ale wręcz spektakularne rekonstrukcje 
(np. Carcassonne, Zamek Królewski w Warszawie) 
czy adaptacje, w tym fantomowe (np. szklana kopuła 
Reichstagu w Berlinie). Selekcję naturalną architektu-
ry najlepiej zilustrować na konkretnych przykładach.  
Przytoczone zostaną tutaj te, dla mnie najbliższe, 
z Białegostoku. W trakcie wykładu, który odbył się 
w ramach Forum Konserwatorskiego, Małgorzata Do-
listowska stwierdziła, że w przypadku jakiejkolwiek  
interwencji związanej z zabytkiem najpierw należy 
„zrozumieć budynek”. Moim zdaniem, „zrozumienie 
budynku” należałoby rozszerzyć na wszelkie „inter-
wencje” architektoniczne. 

Jako pierwszy pokazany zostanie przykład mo-
dernizacji i rozbudowy dawnej białostockiej siedziby 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego (il. 1), 
obecnie Bank PeKaO SA oddział Białystok (il. 2). 
Obiekt usytuowany jest w narożniku ulic Warszawskiej  
i Sienkiewicza [7]. W całej swojej historii, budynek ten 
służył instytucjom finansowym. Nie tylko w środowisku 
architektonicznym prezentowana przebudowa ocenia-
na jest wysoko [8]. Jak napisano wyżej, o wartości 
architektury świadczą zachowane cechy zabytkowe. 
Co zatem spowodowało że powstała nadbudowa  
zmieniająca formę i charakter tego zabytkowego 
obiektu – pojawił się śmiały zaśpiew postmoder-
nistyczny? Czy – zgodnie z jedną z tez konferen-
cji – nastąpiło znużenie i stąd poszukiwanie nowości  
w architekturze? Czy jest to może spontaniczne na-
warstwianie się stylów? Czy w drodze specjacji nie 
powstał „nowy gatunek”, czyż nie nastąpiło zróżni-
cowanie świata architektury?

Drugim przywołanym przykładem jest dom han-
dlowy „Koszałek” [9], który zlokalizowany jest przy 
Rynku Kościuszki, w centrum miasta, w bezpo-
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1. Białystok, Wileński Prywatny Bank Handlowy / Bialystok, Vilnius Private Commercial Bank 2. Białystok, Bank PeKaO SA / Bialystok, Bank 
PeKaO SA 3. Białystok, dom handlowy „Koszałek” / Bialystok, Department store „Koszalek” 4. Białystok, przebudowa „Koszałka” / Bialystok, 
„Koszalek” rebuilding 5. Białystok, kościół Św. Rocha z pomnikiem / Bialystok, St. Roch Church with the monument 6. Białystok, pomnik 
w murze okalającym kościół Św. Rocha / Bialystok, monument in the wall surrounding the St. Roch church 7. Białystok, rozbudowa pierzei 
ul. Sienkiewicza / Bialystok, reconstruction of the frontage of the Sienkiewicza Street
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średnim sąsiedztwie późnobarokowej „Astorii” [10] 
mieszczącej obecnie restaurację oraz klasycystycz-
nego Odwachu [11], obecnie siedziby Archiwum 
Państwowego. Obiekt powstał w latach 30. XX wie-
ku (il. 3). Adaptacja i rozbudowa [12] tego obiektu 
(il. 4) wzbudziła bardzo wiele kontrowersji zarówno  
wśród mieszkańców jak i w środowisku zawodo-
wym architektów, a to za sprawą istniejącego kon-
tekstu. Bo nie o jakość nowopowstałej architektury  
tu chodziło – ta jest wysoka. Pytanie zasadnicze 
brzmi, które z obiektów powinny być „rozpoznawal-
ne”, a które tworzyć „neutralne tło”. Czy powsta-
nie „nowego gatunku” dekomponuje najważniej-
szą przestrzeń miejską Białegostoku, czy jednak  
ją wzbogaca.

Kolejny przykład prezentuje wspominane wcze-
śniej – moim zdaniem modelowe – „zrozumienie” za-
bytku. Jest to obiekt niewielki, powstał w 2011 roku 
jako miejsce upamiętniające smoleńską katastrofę 
polskiego samolotu wojskowego z dnia 10. kwietnia 
2010. Usytuowany jest w miejscu dla Białegostoku 
szczególnym, tj. u podnóża kościoła Świętego Rocha 
(il. 5). [13] Ten kameralny „znak” doskonale wtopił 
się, naturalnie zaadaptował, w istniejący mur okala-
jący zespół zabudowy zabytkowego kościoła (il. 6). 

Jak zapewne w każdym z miast, także i w Białym-
stoku można spotkać się z bardziej lub mniej udany-
mi przykładami „selekcji naturalnej w architekturze”. 
Obecnie w mieście – w wielu miejscach – trwają pra-
ce budowlane, w których przemijanie architektury re-
alizuje się dość dramatycznie. Bowiem oprócz kon-
serwatorskiej adaptacji, z pieczołowicie odtworzonym 
detalem (z czerwonej cegły), zdarzają się przykłady 
pozostawiania jedynie fasady-scenografii, fragmentu 
dawnej pierzei (il. 7). Czy można powiedzieć, że na-
stąpiło „zrozumienie budynku”. Pozostała tylko fasa-
da, teatralna „maska”, ale może „aż maska”. Bo jeśli 
zadziałałaby selekcja naturalna, możliwe że na swoim 
miejscu nie zostałaby tu ani jedna cegła. Więc może 
selekcja naturalna w architekturze nie istnieje, rządzi 
się ona – architektura – swoimi odrębnymi prawami.

Przemijanie jest jedyną pewną rzeczą która się wy-
darza każdego dnia, każdemu z nas, naszemu śro-
dowisku. Giną gatunki, przemijają języki. Przemijanie 
dotyczy także architektury. To tej właśnie – jak zapisa-
no w tezach konferencji – będziemy szukać w Świa-
towym Muzeum Wyobraźni. Już w tej chwili, w tym 
wirtualnym muzeum, znalazła się architektura biało-
stockich Bojar [3], malownicze zakątki osiedla Bema, 
niemal kultowe: Rynek Sienny i ulica Młynowa...

PRZYPISY

[1] Uniwersalne środowisko architektoniczne zakłada za-
stosowanie zespołu środków architektonicznych w celu za-
pewnienia dostępności, bezpieczeństwa, informacyjności 
i komfortu użytkowania wszystkim – bez wyjątków – użyt-
kownikom przestrzeni.
[2] Biophilia – idea tworzenia miast w zgodzie z naturą przez 
samych mieszkańców.
[3] Teorię doboru naturalnego stworzyli, niezależnie od sie-
bie, K. Darwin i R. Wallace, Encyklopedia PWN, Warszawa 
1983, t. 1, s. 616.

[4] Adaptacja (łac.), przystosowanie, biologiczne zjawisko 
przystosowania się organizmów, manifestujące się proce-
sami wytwarzania się dziedzicznych, anatomicznych i fizjo-
logicznych właściwości przystosowawczych w obrębie da-
nej populacji, w zmienionych warunkach środowiska (http://
encyklopedia.pwn.pl – dostęp 20.08.2011).
[5] Specjacja (ang.<łac.), biologiczny proces powstawa-
nia nowych gatunków biologicznych z gatunków wcze-
śniej ukształtowanych (http://encyklopedia.pwn.pl – dostęp 
20.08.2011).
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[6] Na podstawie opracowania hasła (http://encyklopedia.
pwn.pl – dostęp 20.08.2011).
[7] Obiekt został zbudowany około roku 1890 w stylu neo-
renesansu francuskiego. Projekt adaptacji i rozbudowy wy-
konała pracownia Kaczyński i spółka w latach 1988–1990; 
realizacja – 1991–1993.
[8] Realizacja ta uzyskała także GRAND PRIX w konkursie 
MISTER PODLASIA 1993, jest to nagroda Prezydenta mia-
sta Białegostoku i Kuriera Podlaskiego.
[9] Obiekt powstał na miejscu parterowego domu dworskie-
go z czasów Branickich.
[10] Na rogu Rynku Kościuszki i ul. Sienkiewicza znajdu-

je się jedyny zachowany przykład mieszczańskiej zabudo-
wy mieszkalnej Białegostoku z czasów J. K. Branickiego.
[11] Siedziba Straży Miejskiej zbudowana została na prze-
łomie XVIII i XIX wieku, w miejscu zbrojowni z czasów Bra-
nickich. Budynek zniszczony w czasie II wojny światowej, 
odbudowany został w 1944 roku w historycznej formie.
[12] Projekt przebudowy wykonała pracownia: Mirosław 
i Hanna Siemionow.
[13] Kościół Św. Rocha – autorstwa Oskara Sosnowskie-
go – jest cennym zabytkiem architektury modernistycz-
nej i uznanym symbolem Białegostoku. Autorem pomnika 
poświęconego ofiarom katastrofy jest Andrzej Chwalibóg.
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TRWANIE I PRZEMIJANIE „DOMU ŚPIOCHA”

THE  DURATION  AND  PASSING  OF  “SLEEPER  HOUSE”

Żuk Paweł, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.

Artykuł opisuje skomplikowane dzieje zaprojektowanego przez Charlesa Deatona domu, znanego głównie 
z filmu Woody’ego Allena „Śpioch”. Architektura nie musi być użyteczna, by trwać…

Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, architektura i film, Woody Allen, „Dom Śpiocha”

The article describes the complex history of designed by Charles Deaton house, known mainly from Woody 
Allen movie “Sleeper”. Architecture does not need to be useful to continue ...

Keywords: housing architecture, architecture and film, Woody Allen, “Sleeper House”

Wieczność jest bardzo nudna,  
szczególnie pod koniec [1].

Według Witruwiusza architektura powinna być 
trwała, piękna i użyteczna [2]. Powszechna jest opi-
nia, że trwanie oraz przemijanie architektury ma ścisły 
związek z jej użytecznością. Żywot architektury uży-
tecznej przeważnie jest długi i szczęśliwy. Architektu-
ra nieużyteczna przestaje być potrzebna i szybko po-
pada w ruinę. Wydaje się, że „Dom Śpiocha” nie jest 
specjalnie użyteczny, zaś swoje trwanie zawdzięcza 
filmowej sławie. Być może jest to dom piękny. Rzecz 
gustu. Na pewno jest szalony. Częste są przypadki, 
gdy architektura zyskuje popularność i swoistą nie-
śmiertelność kiedy trafia do filmu. Najczęściej jest 
tam tłem wydarzeń, zdarza się, że odgrywa istotniej-
szą rolę. Jeśli jest wystarczająco wyrazista – na za-
wsze zapada w pamięć milionom widzów. 

Ten niezwykły dom wzniesiono w 1963 roku na gó-
rze Genesee w stanie Kolorado. Roztaczał się stam-
tąd piękny widok na całe Denver. Dziwaczna forma 
rezydencji działała na wyobraźnię okolicznych miesz-
kańców, którzy nadawali jej rozmaite nazwy: Wyrzeź-
biony Dom, Muszelka, Star Trek, Dom Jetsonów, La-
tający Spodek czy w końcu – po premierze znanego 
filmu Woody’ego Allena – „Dom Śpiocha”. Autor pro-
jektu Charles Deaton wyjaśnia swoje intencje: Na gó-
rze Genesee znalazłem eksponowane miejsce gdzie 
mogłem stanąć i poczuć ogromny bezkres Ziemi. 
Chciałem żeby forma tego domu śpiewała bezczel-
ną piosenkę [3]. Innym razem dodaje: Ludzie nie są 
prostokątni. Dlaczego więc żyją w prostokątach? [4]. 
I rzeczywiście. Muszelkowata forma domu zdradza 
niechęć twórcy do prostokątów. Architekt nie do-
kończył swojego dzieła i nigdy w nim nie zamiesz-
kał. W 1993 roku sprzedał dom za 800 000 dolarów 
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„Dom Śpiocha”, rysunek własny autora
“Sleeper House”, author’s sketch
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inwestorowi z Kalifornii – Larry’emu Polhill’owi. Trzy 
lata później Charles Deaton zmarł [5].

W 1973 roku, dzięki nakręconemu przez Woody’e-
go Allena filmowi „Śpioch”, dom staje się powszech-
nie znany. Jego futurystyczne kształty urzekły pro-
ducentów filmu. W końcu akcja „Śpiocha” rozgrywa 
się w 2173 roku. Allen początkowo chciał kręcić film 
w Brasilii będącej według niego kwintesencją bez-
dusznej nowoczesności. Ten pomysł okazał się być 
zbyt trudny i kosztowny w realizacji. Zdecydowano, 
że dom przyszłości zostanie zagrany przez wybudo-
wany dekadę wcześniej budynek, który w tym czasie 
wciąż stał niezamieszkany, z niedokończonym wnę-
trzem. Dla potrzeb filmu umeblowano go skrajnie tra-
dycyjnymi kolonialnymi antykami. To formalny wyraz 
sarkazmu Woody’ego Allena. Grany przez niego Miles 
Monroe – neurotyczny klarnecista, alter ego reżyse-
ra – budzi się z dwustuletniej hibernacji w świecie rzą-
dzonym przez dyktaturę Wielkiego Brata. W zamian  
za brak wolności ludzie otrzymują technologiczne 
cuda ułatwiające życie. Najsłynniejsze urządzenie 
w willi to orgazmotron (w rzeczywistym świecie była 
to cylindryczna winda), gdzie udający robota Miles 
Monroe trafia przez przypadek w poszukiwaniu to-
alety. W czasach, gdy ludzie nie nawiązują bliskich 
relacji, orgazmotron jest urządzeniem pierwszej po-
trzeby [6].

Pewnym paradoksem jest, że pomimo ogrom-
nej sławy rezydencji jej trwanie w kolejnych latach 
było poważnie zagrożone. Dom stał niedokończo-
ny powoli niszczejąc. Charles Deaton tracił stop-
niowo zapał w realizacji swojej wizji. W 1999 roku 
„Dom Śpiocha” otrzymał jednak nowe życie, kie-
dy za 1 300 000 dolarów, kupił go internetowy mi-
lioner John Huggins, który był nim zafascynowany 
od czasów kiedy dorastał w Denver. Do tego cza-
su dom nigdy nie był zamieszkany – okna były po-
rozbijane, ze ścian odchodził tynk, a w środku le-

żał śnieg. Huggins postanowił odnowić i dokoń-
czyć budowlę według oryginalnych planów De-
atona. Projekty wnętrz wykonała córka architekta 
Charlee Deaton z niewielką pomocą męża – archi-
tekta Nick’a Antonopulosa. Charlee zjeździła cały 
świat w poszukiwaniu odpowiednich mebli z lat 60. 
oraz stworzyła niezwykłe projekty łazienek. Hug-
gins włożył mnóstwo energii i pieniędzy w dokoń-
czenie domu, jednak także on nie zdecydował się 
tu zamieszkać. Wykorzystywał go jako cel wakacyj-
nych wyjazdów ze znajomymi a także zaczął w nim 
organizować imprezy charytatywno-biznesowe. Po 
odrestaurowaniu willi zgłosił ją do krajowego reje-
stru miejsc o znaczeniu historycznym, do którego 
została wpisana w 2002 roku. Kryzys na rynku no-
wych technologii sprawił, że Huggins wystawił dom 
na sprzedaż za cenę 5 milionów dolarów, lecz ten 
przez kilka lat nie znajdował kupca [7].

W 2006 roku Michael Dunhay spędził jedną noc 
w „Domu Śpiocha”, po której postanowił go kupić. 
Wydał 3 425 000 dolarów. Byłem zdumiony, że nikt 
dotąd go nie kupił. Inspiruje mnie każdy dzień kiedy 
tu mieszkam. Nowy właściciel był pierwszym, który 
zamieszkał w nim na stałe. Podtrzymał także zapo-
czątkowaną przez Hugginsa tradycję wynajowania 
domu na imprezy charytatywne. Wydawało się, że 
są to lata świetności domu i jego właściela, wkrótce 
jednak Dunhay został zrujnowany przez odsetki hi-
poteczne oraz ogromne koszty utrzymania domu [8].

W styczniu 2011 „Dom Śpiocha” kupili Larry i Toni 
Winkler. Tym razem cena wyniosła 1,5 miliona dola-
rów. Także oni postanowili w nim zamieszkać. Obec-
ni właściciele, po zapłaceniu 400 dolarów za ener-
gię zużytą przez pierwsze dwa tygodnie, stwierdzili, 
że uczynią dom energooszczędnym. Larry Winkler 
powiedział: Chcemy, aby to był „zielony” dom. W tej 
chwili jest to kupa szkła i betonu na szczycie góry. 
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W Stanach Zjednoczonych ekologia jest trendy. Trze-
ba posiadać hybrydowy samochód oraz energoosz-
czędny dom. Winklerowie chcą wymienić wszystkie 
okna na zestawy szklane, zamontować inteligentne 
rolety oraz komputerowy system zarządzania nieru-
chomością. Mają na prawdę śmiałe plany, aby willa 
sprostała ekologicznym standardom XXI wieku [9].

Jest niemal pewne, że gdyby nie filmowa popu-
larność, „Dom Śpiocha” zakończyłby swoje fizycz-
ne istnienie niedługo po śmierci Charlesa Deatona. 

Póki żył, jego emocjonalne zaangażowanie podtrzy-
mywało egzystencję dzieła, którego całkowita nie-
użyteczność nie była dla twórcy szczególnie istotna. 
Być może w ogóle nie miała znaczenia. Dzięki filmo-
wi znaleźli się ludzie, w których głowach zrodziło się 
podobne zaangażowanie. Oni są gotowi bez końca 
wydawać swoje pieniądze, aby przedłużać trwanie 
„Domu Śpiocha”. To emocje wywołane filmową sła-
wą sprawiają, że ów dziwny dom wciąż stoi na gó-
rze Genesee w stanie Kolorado. Architektura nie musi 
być użyteczna, żeby trwać...
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