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DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ 
ARCHITEKTURA DZIŚ

1.  Definicja. Zbiór definicji architektury jest roz-
legły. Lubimy tę pełną pychy i tajemniczą: architek-
tura – to sztuka kształtowania przestrzeni. Ponadto 
akceptujemy nieliczne, czasem tworzymy własne. 
Lecz sytuację definicji architektury wciąż najlepiej 
opisałby filozof: jeśli mnie nie pytacie, wiem .... Czy 
możliwa jest nowa definicja?

2.  Teoria. Architektura dziś, nie jest wyrażeniem 
przestrzennym jakiejś określonej idei; jest wyraże-
niem każdej idei, której twórca potrafi nadać formę. 
Nie widać jakiejś jednej teorii architektury, czy nawet 
prób porozumienia się w tym zakresie. A jednak 
architekci budują teorie na własny użytek, czasem 
zyskujące szerszą akceptację. Czy najważniejsze są 
teorie twórców? 

3.  Obszar. Ostatnie dziesięciolecia, jak nigdy 
dotąd, przyniosły wielką ilość znaczących dzieł ar-
chitektury. Otaczają nas rzeczy zbudowane: te zna-
czące, przeciętne, niewydarzone, – z dziś, z wczoraj, 
z odległej przeszłości. Czy wszystkie można nazwać 
– architekturą?

4.  Oryginalność. Dziś sztuka jest zazwyczaj ko-
mentarzem do wydarzeń współczesności. Jak zawsze 
odcina się od form wymyślonych przez poprzedników. 

Czy ważna kiedyś kategoria estetyki – piękno dziś  
w architekturze zrównała się z kiczem? Czy naj-
ważniejszą potrzebą twórcy jest chęć zadziwienia, 
a najważniejszą kategorią współczesnej estetyki 
architektury jest – oryginalność?

5.  Architekt. Twórca i przedsiębiorca to dziś 
dwie kategorie uprawiania zawodu przez architek-
tów nastawionych na wznoszenie budynków. Jedni 
tworzą w niewielkich zespołach, drudzy zarządzają 
wielkimi firmami. Szanse, by efektem ich pracy było 
dzieło sztuki, są podobne. Lecz czy istnieje wciąż 
etos twórcy? 

6.  Rozwój. Istnieje teza głosząca stały rozwój 
architektury. Czy jednak jest dzieło współczesne 
większe od rzymskiego Panteonu? Czy teza nie 
wynika z utożsamiania środka z celem: technologii 
ze sztuką? 

7.  Przyszłość. Przeszłość zaczyna się dziś, 
wydaje się, że jest wyrazista i oczywista. Teraźniej-
szość jest ulotna. Przyszłość nie istnieje. Czasami 
architekci tworzą idee dla przyszłości, zazwyczaj 
pozostają one fantazjami. Czy przyszłość architektury 
może być przewidywana? Czy warto zajmować się 
przyszłością? 
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DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE 
ARCHITECTURE NOW

1.  Definition. Range of definitions of architec-
ture is extensive. We like the one full of pride and 
mysterious: Architecture is the art of creating space. 
We accept few other ones, sometimes we create 
our own. Yet, situation of definitions in architecture 
could still be characterized the most accurately by 
the philosopher: When you don’t ask me, I know … 
Is a new definition possible?

2.  Theory. Architecture today is not a spatial 
expression of any particular idea; it’s an expression of 
any idea, which may be formed by its creator. There 
is no sole architectural theory, or even attempts to 
communicate in this area. Despite of that, architects 
build theories for their own use, sometimes gaining 
broader acceptance. Are the creators’ theories the 
most important ones?

3.  Area. Last decades – as never before – has 
brought a huge number of important works of archi-
tecture. We are surrounded by constructed things: 
significant, ordinary, mediocre ones – from today, 
yesterday, distant past. May all of them be called 
architecture?

4.  Novelty. Art today is usually a commentary of 
contemporary events. As always, it separates itself 

from forms invented by predecessors. Is the beau-
ty – important aesthetical category – evened today 
with the kitsch? Is the desire of astounding the most 
important among creators’ needs? Is the originality 
the most important category of contemporary archi-
tecture’s aesthetic?

5.  Architect. Nowadays, creator and businessman 
are the two categories of practicing architecture by 
architects who are focused on raising buildings. 
One of them creates in small teams, the second one 
manages large corporations. They have a similar 
chance to create a piece of art. But does the ethos 
of work still exist?

6.  Evolution. There is a thesis proclaiming  
a constant development of architecture. But is there  
a contemporary work greater than Roman Pantheon?

Isn’t this thesis a result of identifying a mean with 
a goal: technology wit art?

7.  Future. Past begins today and seems to be 
expressive and obvious. Present is elusive. Future 
does not exist. Sometimes architects create ideas for 
the future and they usually remain only fantasies. Is 
the future of architecture predictable? Is it worth to 
occupy with the future?

Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz
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NURT WERNAKULARNY WE WSPÓŁCZESNYCH REALIZACJACH 
POLSKICH ARCHITEKTÓW 

Architektura wernakularna to nurt, charakteryzujący się odniesieniami nowych dzieł do lokalnej, ponadczaso-
wej tradycji architektonicznej. Poszukiwanie języka architektury powiązanego z budownictwem historycznym, 
regionalnym odbywać się może na kilku płaszczyznach interpretacyjnych: kulturowej, krajobrazowej, formal-
nej i warsztatowej. Celem badań prowadzonych przez autorki jest określenie zależności pomiędzy funkcją 
budynku a preferowanymi przez twórców płaszczyznami interpretacyjnymi architektury tradycyjnej.

Słowa kluczowe: nurt wernakularny w architekturze, tradycja, inspiracje, regionalizm, architektura zrówno-
ważona, architektura niespieszna 

Tradycja europejskiej edukacji architektonicznej lat 
50. i 60. oparta była na uniwersalnych rozwiązaniach 
stylu międzynarodowego. Architekci wykształceni 
w tym okresie rzadko spoglądali w kierunku rodzi-
mej architektury ludowej, której wskazówki o tym 
jak budować, gdzie i dlaczego wynikały z mądrości 
przekazywanej z pokolenia na pokolenia wśród 
użytkowników budowli, rzemieślników i majstrów. 
Ponieważ tylko oni zaangażowani byli w proces 
budowy możemy mówić o architekturze bez archi-
tekta [1]. Początek zainteresowaniu rolą tradycji we 
współczesnych realizacjach architektonicznych dała 
wystawa, która odbyła się w 1964 roku w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Jej tytuł brzmiał 
Architecture Without Architects; kuratorem i autorem 
katalogu był Bernard Rudolfsky. 

Architektura po zakończeniu epoki modernizmu 
ogłoszonym m. in. przez postmodernistów [2]  podą-
żyła w kilku kierunkach, które charakteryzowała różna 
interpretacja funkcji, konstrukcji i formy. Wśród nich 

miejsce znalazły koncepcje odniesień do lokalnej, 
ponadczasowej tradycji funkcjonalnej [3]. Nurt ten 
nosi obecnie nazwę architektury wernakularnej [4]. 

Tradycja inspiracji architekturą lokalną Polsce, 
jest, ze względów historycznych, złożona. W latach 
20. i 30. XX wieku miało miejsce spontaniczne poszu-
kiwanie „stylu narodowego”, natomiast po II wojnie 
światowej nastąpił czas administracyjnego narzucenia 
„narodowych form”. Z tego powodu, zdaniem auto-
rek, początki dobrowolnych, świadomych odniesień 
do regionalnych korzeni, czerpiących z dorobku 
architektury ludowej można zauważyć we współ-
czesnej architekturze polskiej dopiero w latach 80. 
Podjęcie szerszej dyskusji na ten temat jest kwestią 
przyszłości.

Omawiając osiągnięcia nurtu wernakularnego 
w Polsce, odnieść się również można do koncepcji 
„architektury niespiesznej” [5] (slow design network) 
sformułowanej i zaistniałej w kręgach amerykańskich, 
holenderskich i angielskich projektantów i designe-
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1–9. Przykłady architektury polskiej inspirowanej motywami architektury i sztuki ludowej.
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rów. Architektoniczny slow design [6], programowo 
zbliżony jest do architektury zrównoważonego roz-
woju (sustainable architecture) i jej podstawowych 
założeń: długości życia technicznego i przydatności, 
wydajności energetycznej, ilości odpadów wpro-
wadzanych do środowiska i stopnia odnawialności 
źródeł energii [7]. 

Nurt architektury wernakularnej również podejmuje 
te wyzwania, stając się podstawą do zmiany paradyg-
matu dominującego w architekturze współczesnej: 
formy budynku jako jedynego wyznacznika warto-
ści. W polskiej architekturze współczesnej istnieją 
i powstają obiekty wyrastające z lokalnej tradycji 
budowlanej oraz kanonów estetycznych. Najczęściej 
należą do nich budynki o ustalonym archetypie: domy 
w regionach o wyrazistej odrębności tradycji budow-
lanej, świątynie, a także obiekty, których charakter 
przesądza o związkach z lokalnym budownictwem – 
na przykład te z założenia promujące polską kulturę. 
Lista realizacji, w których są czytelne odniesienia do 
tradycyjnych wartości architektury ludowej i lokalnej 
specyfiki jest długa. Poszukiwanie języka architektury 
współczesnej powiązanego z tradycją lokalną odbywa 
się na kilku płaszczyznach interpretacyjnych [8]:
– kulturowej (pozycja obiektu w krajobrazie kulturo-

wym miejsca)
– krajobrazowej (inspiracja sylwetą budynku i jej 

rolą w otaczającym krajobrazie)
– formalnej (inspiracja bryłą budynku: proporcja-

mi, artykulacją elewacji, charakterystycznymi 
elementami formy: na przykład podcieniami, 
kolumnami itd.)

– warsztatowej [9] (inspiracja detalem architekto-
nicznym, używanymi materiałami budowlanymi, 
technikami łączenia elementów konstrukcji)
To bardzo szerokie spektrum poszukiwań po-

woduje, że architektura inspirowana tradycyjnym 
budownictwem jest bardzo różnorodna. Autorzy 
świadomie wybierają interesujący ich motyw do in-

terpretacji (na przykład sylwetę istniejącego budynku 
i jej miejsce w otaczającym krajobrazie), a pozostałe 
aspekty kompozycyjne (formalny, warsztatowy) mogą 
pozostawić współczesnemu językowi komponowania 
formy architektonicznej. Architektura historyczna 
stanowi niewyczerpane źródło motywów i inspiracji 
na wszystkich wymienionych płaszczyznach inter-
pretacyjnych. Można zadać pytanie, jaki jest związek 
pomiędzy zastosowaną płaszczyzną interpretacyjną 
(kulturową, krajobrazową, formalną, warsztatową) 
a funkcją obiektu. Jakie pozaestetyczne motywacje 
kierują architektem i inwestorem, kiedy decydują 
o przywołaniu wątków architektury regionalnej? W jaki 
sposób te motywacje wpływają  na ostateczną formę 
architektoniczną budynku? Według autorek związki 
ten istnieją, a poniższa tabela systematyzuje informa-
cje dotyczące tego zagadnienia.

Badanie kompozycji opisanych poniżej przykła-
dów polskiej architektury wernakularnej pozwoliło na 
wysunięcie tezy o związku pomiędzy funkcją budynku 
a preferowanymi przez twórców płaszczyznami inter-
pretacyjnymi architektury tradycyjnej. 

Do najbardziej znanych przykładów architek-
tury wernakularnej w Polsce, należy cerkiew Na-
rodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym 
Borze na Pomorzu Zachodnim, zaprojektowana 
przez Jerzego Nowosielskiego i Bohdana Kotarbę 
w latach 1989–1997. Stanowi ona przykład syntezy 
funkcjonalnej i formalnej świątyni greckokatolickiej 
wzniesionej dla niewielkiej społeczności. Zbudo-
wana minimalnymi środkami i siłami przyszłych 
użytkowników stała się, za sprawą mistrzowskiego 
użycia formy, koloru i nowoczesnej interpretacji 
malarskiego cerkiewnego wystroju, najciekawszym 
powojennym obiektem sakralnym nie-łacińskiego 
rytu [10] (rys. 1). 

Zupełnie inną warstwę tradycji lokalnej eksploruje 
zrealizowany w latach 1979–1991 kościół Podwyż-
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szenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych w na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. 
Jego autorami są Henryk Buszko i Aleksander Fran-
ta. Uświęcony tradycją formalny schemat kościoła 

rzymskokatolickiego został powiązany z tradycją 
budowlaną tego obszaru. Górny Śląsk to region 
nasycony obiektami przemysłowymi i towarzyszącą 
im infrastrukturą, obszar o charakterystycznej, cegla-

Przeznacze-
nie budynku

Motywacja użycia form charakterystycz-
nych dla lokalnej tradycji

Zastosowanie płaszczyzn interpretacyjnych

Funkcja  
sakralna

– manifestacja duchowości zakorzenionej 
w tradycji

– podkreślenie związku Kościoła z danym 
miejscem 

– odwołanie do historycznej symboliki 
narodowej

– dosłowne cytowania na płaszczyźnie 
warsztatowej (tradycyjny detal i materiał 
budowlany)

– dosłowne cytowania na płaszczyźnie for-
malnej

Funkcja wy-
stawiennicza, 
ekspozycyj-
na, kulturalna

– manifestacja kreatywności czerpiącej 
z dziedzictwa kulturowego

– kreowanie określonego wizerunku miej-
sca

– kreatywne przekształcenie motywów 
kulturowych

– nowoczesność połączona z dumą z prze-
szłości

– cytaty odległe, abstrakcyjne, zgodne ze 
stylistyką architektury światowej

– budynki formą i konstrukcją podążające 
za współczesną architekturą światową

– nowoczesny detal architektoniczny
– cytowanie dotyczy nie tylko architektury, 

sztuki i rzemiosła ludowego, otwarte jest 
na każdą szeroko rozpoznawalną inspi-
rację

Budynki 
użyteczności 
publiczne

– manifestacja bliskości kulturowej, swoj-
skości jest w przypadku wielu instytucji 
zabiegiem marketingowym (banki, 
urzędy, firmy), co pozwala na kreowanie 
przyjaznego, „znajomego”  wizerunku 

– modernistyczne, oszczędne interpretacje 
form lokalnych budynków gospodarczych 
i domostw

Budynki 
zamieszkania 
zbiorowego

– manifestacja swojskości
– identyfikacja z miejscem zamieszkania 

poprzez wytworzenie poczucia przyna-
leżności kulturowej

– zróżnicowane cytaty architektoniczne, 
oparcie zazwyczaj na tradycyjnym detalu 
budowlanym, tradycyjnych naturalnych 
materiałach budowlanych

Domy jedno-
rodzinne

– manifestacja przynależności lub aspi-
rowanie do przynależności do kultury 
materialnej danego miejsca

– bardzo zróżnicowane cytaty zależne od 
indywidualnej motywacji właściciela

Tab. 1. Zależności pomiędzy przeznaczeniem budynku a płaszczyzną interpretacyjną
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nej zabudowie przemysłowej i mieszkaniowej. Bryła 
i wnętrze świątyni czerpią z tych zasobów formalnych 
w sposób niezwykle oryginalny odwołując się do in-
dustrialnych form. Powstała jedna z najciekawszych 
po wojnie, pełna ekspresji realizacja sakralna mówią-
ca o kulturze i etosie pracy Ślązaków, wpisująca się 
niewątpliwie w nurt architektury wernakularnej [11] 
(rys. 2). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych powstały 
świątynie: św. Krzyża w Zakopanem projektu Witolda 
Cęckiewicza, kościół na Krzeptówkach Stanisława 
Tylki, kościół na Chramcówkach Janusza Ingar-
dena, kościół na Olczy projektu Teresy i Tadeusza 
Gawłowskich doskonale osadzone w tatrzańskim 
krajobrazie [12].  

Odwołania kulturowe pełnią najważniejszą rolę 
w koncepcji projektowej i trwającej od 2000 roku 
realizacji kościoła i klasztoru zakonu oo. Francisz-
kanów pw. św. Klary i św. Franciszka. Budowany 
zespół to obiekt realizowany stopniowo przez lokalną 
społeczność i zakonników w miarę dostępnych sił 
i środków. Wykorzystywane są naturalne materiały, 
przede wszystkim kamień używany w jak najmniej 
przetworzonej postaci oraz drewno. Projektantem 
i nadzorującym budowę jest architekt Stanisław 
Niemczyk, który na miejscu podejmuje decyzje do-
tyczące detali wyposażenia wnętrz, struktury kamien-
nych ścian – tak jak to czynili muratorzy w dawnych 
czasach. Akt powstawania budowli, tworzenia jej, 
jest w tym przypadku jednym z ważnych czynników 
określających istotę tego przedsięwzięcia. Jest to 
również realizacja w pełni odpowiadająca również 
koncepcji slow-design (rys. 3).

Zazwyczaj jednak oczekiwania inwestorów rzadko 
są wsparciem dla tego typu rozwiązań, a szacunek 
dla otoczenia i lokalnej tradycji jest trudny do osią-
gnięcia. Na szczęście istnieją wyjątki od tej reguły. 
W 2003 roku w Zawoi zakończono budowę siedziby 
Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Architekt An-
drzej Kaczmarczyk zdecydował się na zacytowanie 

formy stodoły z przejezdnym boiskiem, odsuniętej 
od ulicy w sposób tradycyjny. Bryła banku doskonale 
wpisuje się w otwartą przestrzeń doliny pod Babią 
Górą. Wprowadzenie dużego przeszklenia elewacji 
w miejscu wrót sygnalizuje rzeczywiste przeznaczenie 
budynku. We wnętrzu miejsce boiska [13] zajmuje 
sala operacji bankowych. Na elewacjach drewniane, 
ciemne szalowania nawiązują do sposobu kładzenia 
dranic. We wnętrzu, przy projektowaniu elementów 
wyposażenia, użyto elementów tradycyjnej stolarki 
zawojskiej i orawskiej, które wykonali miejscowi cieśle 
o stolarze. W centrum najdłuższej wsi w Polsce, Bank 
Spółdzielczy w Zawoi jest doskonałym przykładem 
budynku o nietradycyjnej funkcji wykorzystującym for-
malny i konstrukcyjny dorobek lokalnych warsztatów 
ciesielskich, stolarskich i snycerskich (rys. 4).

W podobny sposób odwołali się do formy budynku 
gospodarczego Iwona Wilczek i Mariusz Tenczyński, 
tworzący biuro architektoniczne db2 architekci. Budy-
nek administracyjny Muzeum Wsi Opolskiej w Bierko-
wicach, który został oddany do użytku w 2008 roku 
nawiązuje formą do zabudowań typowych dla go-
spodarstwa wiejskiego. Materiałem dominującym na 
elewacjach i we wnętrzach jest drewno: eksponowana 
we wnętrzu konstrukcja, gontowe pokrycia dachowe, 
szalowania i przesłony. Sposób otwierania żaluzji, 
przypominających osłony okien w budynkach go-
spodarczych potęguje efekt wtopienia się budynku 
w otaczające go budynki skansenu (rys. 5).

Doskonałe wpisanie w podmiejski pagórkowaty 
krajobraz cechuje dom leżący u stóp krakowskiej 
Łysej Góry w Krakowie-Swoszowicach. Powstał 
w 2004 roku według projektu architektów Krzysztofa 
Ingardena i Jacka Ewy wraz z zespołem. Umiesz-
czony na nieregularnej działce o znacznych spad-
kach, miękkimi formami nawiązuje zarówno do łuku 
drogi jak i wzniesienia na którego tle jest oglądany. 
Wyróżnia się spośród „podhalańskiej” i „klockowej” 
podkrakowskiej zabudowy również kolorytem: szaro-
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ści kamienia, pokrycia dachu, ogrodzenie wyrastają 
z faktury i odcieni terenu (rys. 6).

Z kolei przykładem wielorodzinnej zabudowy się-
gającej do lokalnej tradycji zamieszkania jest zespół 
budynków w Katowicach, wzniesiony około 1994 roku 
według projektu architektów Stanisława Niemczyka 
i Marka Kuszewskiego. Inspiracja czerpana z tradycyj-
nego „familoka” polega na nawiązaniach formalnych 
i kolorystycznych omawianej enklawy zabudowy, ale 
również dotyczy rozwiązań funkcjonalnych: stworze-
nia przestrzeni półprywatnych dla dorosłych i dzieci, 
architektury sprzyjającej sąsiedzkim kontaktom, za-
pewniającej wygodne mieszkania (rys. 7).

Na dwóch ostatnich wystawach światowych 
Expo 2005 w Osace i Expo 2010 w Szanghaju, Polska 
zaprezentowała ekspozycję w pawilonach, których 
koncepcja wywodzi się z naszych tradycji kulturo-
wych. Pawilony wystawowe i ekspozycje na Biennale 
stanowią nieco inną grupę przedsięwzięć, gdzie cechy 
narodowe wysuwają się siłą rzeczy na plan pierwszy, 
inspirując przede wszystkim odwołania formalne, naj-
łatwiejsze do odczytania przez odbiorców. 

Konstrukcja pawilonu na Expo 2005 w Osace, 
owinięta została plecionym wiklinowym „koszem” 
nadającym pawilonowi nierealny, miękki kształt, 
doskonale efektowny nocą, przy rozświetlonym wnę-
trzu budynku. W polskiej tradycji budowlanej ściana 
kosznicowa jest doskonale znana i często stosowana 
była w budownictwie ludowym wielu regionów. Mogła 
być samodzielną osłoną wydzielającą zadaszoną 
przestrzeń składową lub wykonana z mniej cennych 
materiałów a obłożona gliną tworzyła ruszt wzmac-
niający wypełnienia pól w konstrukcji szachulcowej 
budynków. W polskim pawilonie z 2005 roku zatarta 
została granica między tymi dwiema tradycyjnymi 
rolami wiklinowej plecionki w budownictwie i polskiej 
kulturze materialnej. Autorami byli architekci: Krzysz-
tof Ingarden, Aleksander Janicki, artysta plastyk: 
Jacek Ewý (rys. 8). 

Po pięciu latach kolejny polski pawilon na Expo 
2010 w Szanghaju, zaprojektowany przez Marcina 
Mostafę i Natalię Paszkowską w finezyjny sposób 
odwołuje się do sztuki ludowej. Przeszklony budy-
nek o formie sytuującej go między minimalizmem 
a dekonstruktywizmem został pokryty deseniem 
wywodzącym się z motywów ludowej wycinanki. 
Ten sam wyrazisty wzór pojawia się na wszystkich 
ścianach, dachach, a także we wnętrzach. Ważną 
rolę odgrywa tu światło naturalne i sztuczne grając 
wycinankowymi wzorami w różny sposób i w różnych 
gamach kolorystycznych. Jest to współczesne, na 
miarę XXI wieku echo tego, czym we wiejskich kur-
piowskich izbach były wycinankowe ozdoby wiszące 
u sufitów poruszane ruchem powietrza, ozdobnie 
wycinane deski na szczytowych ścianach domów, 
koruny nad oknami i ozdobne balustrady ganków 
(rys. 9). 

Nurt wernakularny we współczesnej architekturze 
polskiej można zaobserwować we wielu realizacjach. 
Przed 1989, nawiązania do form regionalnych doty-
czyły przede wszystkim budownictwa domów jedno-
rodzinnych oraz kościołów i wynikały z ograniczeń ryn-
kowych. Dostosowana do możliwości wykonawczych 
technologia budowy i konstrukcja oraz użyte materiały 
były tym, czym dysponowała społeczność lub inwestor 
decydujący się na budowę. Obecnie kształt budynków 
lub ich elementów jest wynikiem świadomego wyboru 
i interpretacji form regionalnych. Wybór ten zależy od 
twórcy i celu, jakiemu służy budynek. Równocześnie 
jednak nowe przedsięwzięcia tylko w wyjątkowych 
przypadkach spełniają kryteria „architektury niespiesz-
nej” (slow-architecture), architektury zrównoważonego 
rozwoju (sustainable architecture). Wydaje się jednak, 
że presja sytuacji ekologicznej i ekonomicznej spo-
woduje upowszechnienie architektury zbliżonej do 
założeń architektury wernakularnej, slow-architecture 
i sustainable architecture, przynajmniej w niektórych 
grupach inwestycji. 
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PRZYPISY

[1] Najstarsze budowle wznoszone przez mieszkańców dla 
siebie samych, w technologiach jakie narzucało środowisko 
geograficzne i o rozwiązaniach konstrukcyjnych – wyniku 
przekazywanych doświadczeń omawiają m.in. książki 
T. Kelm, A. Rapoporta, M. Tobolczyk.
[2] Za spektakularny koniec epoki modernizmu przyjęto dzień 
15 lipca 1972, w którym zniszczone zostały wielkopłytowe bloki 
osiedla Pruitt-Igoe w St. Louis, autorstwa był Minoru Yamasaki. 
Jednak pierwszą poważną krytyką tego nurtu była publikacja 
w 1965 roku dziennikarki Jane Jacobs, The Death and Life of 
Great American Cities, która zbiegła się w czasie z publikacjami 
Venturiego. W 1975 roku nazwa kierunku została przypieczę-
towana znaną publikacją Charlesa Jencksa.
[3] Określenie używane przez B. Lisowskiego w publikacji 
Modern Architecture in Poland, Polonia Publishing House, 
Warsaw 1968.
[4] Między innymi w książce Architecture Today, nurt wer-
nakularny jest wyróżniony jako jeden z kierunków rozwoju 
współczesnej architektury. Zakres znaczeniowy tego terminu 
zmieniał się od połowy XIX wieku kiedy został użyty po raz 
pierwszy w Anglii; w Polsce obecnie w różnych środowi- 

skach były, i są obecnie używane także inne określenia. 
Zagadnienie to jest omówione w artykule J. Szewczyka Re-
gionalizm w teorii i praktyce architektonicznej, Czasopismo 
Naukowe „Kultura i Historia” 12/2007.
[5] http://slowtextiles.org/.
[6] Ostatnia konferencja pod nazwą Slow Textiles odbyła 
się w dniach 8–9 maja 2010 w Stroud College w Glouce-
stershire.
[7] Kryteria, jakimi posługuje się Oak Ridge National Labo-
ratory US Department of Energy.
[8] Badania przeprowadzone na próbie 30 obiektów polskiej 
architektury wernakularnej.
[9] Stosunkowo wcześnie, bo od początku lat 70. prace 
Victora Papanka zwracają uwagę na konieczność przemo-
delowania sposobu projektowania (designu) ze względu na 
szeroko pojęte uwarunkowania ekologiczne i społeczne.
[10] Architektura 2/98, s. 10.
[11] Architektura 2/98 s. 18.
[12] Architektura 11/97 s. 13.
[13] Boisko – centralnie położona przestrzeń przejazdowa 
tradycyjnej stodoły.
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THE VERNACULAR TREND IN CONTEMPORARY IMPLEMENTATIONS 
BY POLISH ARCHITECTS

Vernacular architecture was identified as an architectural trend in the 1960s. It is characterized by referen-
ces to local timeless architectural tradition. The search for an architectural language of expression bound 
with historical, regional tradition can be observed on four main planes of interpretation: cultural, formal, of 
landscape and detailing. The aim of the research done by the authors is to define the relation between the 
function of a building and the planes of interpretation dominating in their works.
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The tradition of European architectural education 
in the 1950s and 1960s was based upon universal 
solutions of an international style. Architects educated 
then seldom looked at native folk architecture whose 
guidelines on how, where and why to build resulted 
from wisdom transferred from generation to genera-
tion among its users, craftsmen and masters. As only 
they were involved in the process of construction, we 
may speak of “architecture without an architect” [1]. 
An interest in the role of tradition in contemporary 
architectonic implementations was conceived by an 
exhibition which took place at the Museum of Modern 
Art in New York in 1964. Its title was Architecture 
Without Architects; its trustee and the author of the 
catalogue was Bernard Rudolfsky.

Architecture after the end of modernism, pronoun-
ced by postmodernists [2], went in several directions 
characterized by various interpretations of function, 
construction and form. They included concepts of refe-
rences to a local, timeless functional tradition [3]. This 
trend is called vernacular architecture at present [4].

The tradition of inspirations from local architec-
ture in Poland is complex on historical accounts. 
In the 1920s and 1930s, there was a spontaneous 
search for a “national style”. After WW2, there was 
a time of the administrative imposition of “national 
forms”. Because of that, in the authors’ opinion, the 
beginnings of voluntary, conscious references to the 
regional roots taking advantage of the output of folk 
architecture, could not be noticed until the 1980s. 
Commencing a broader discussion on this theme is 
a question of the future.

Discussing the achievements of the vernacular 
trend in Poland, we may also refer to the concept 
of “the slow design network” [5] formulated in the 
communities of American, Dutch and English design-
ers. Architectonic slow design[6] is programmatically 
close to sustainable architecture and its elementary 
assumptions: the length of technical life and usability, 
the efficiency of energy, the amount of waste pollut-
ing the environment and the degree of renewable 
sources of energy [7].
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The trend of vernacular architecture also accepts 
these challenges becoming the basis for a change in 
the paradigm dominating over contemporary architec-
ture: the form of a building as the only determinant 
of its value. In Polish contemporary architecture, 
there are some objects growing from local building 
traditions and aesthetical canons. They are usually 
buildings with a settled archetype: houses in regions 
with the distinctive separateness of a building tradi-
tion, temples as well as objects whose character 
determines their relationships with local construction 
– for instance, those which promote Polish culture. 
The list of implementations with readable references 
to the traditional values of folk architecture and local 
specificity is long. A quest for a language of contem-
porary architecture related to a local tradition happens 
on several planes of interpretation [8]:

– cultural (position of an object in the cultural 
landscape of a place)

– of landscape (inspiration by the silhouette of a 
building and its role in the surrounding landscape)

– formal (inspiration from the body of a building: 
proportions, articulation of elevations, characteristic 
elements of the form: arcades, columns etc.)

– detailing [9] (inspiration from architectonic detail, 
applied building materials, techniques of joining ele-
ments of construction)

This very broad spectrum of search makes 
architecture inspired by traditional construction 
diverse. Authors consciously choose an interest-
ing motif for interpretation (e.g. the silhouette of 
an existing building and its place in the surround-
ing landscape), while the remaining compositional 
aspects (formal, detailing) may be left to the con-
temporary language of composing an architectonic 
form. Historical architecture makes an inexhaustible 
source of motifs and inspirations on all the above-
mentioned planes of interpretation. We could ask 
what is the relationship between an applied plane 

of interpretation (cultural, of landscape, formal, 
detailing) and the function of an object. What non-
aesthetic motivations guide an architect and an 
investor when they decide to restore some motifs 
of regional architecture? How do these motivations 
influence the final architectonic form of a building? 
According to the authors, such relationships do 
exist. The following table systematizes information 
concerning this issue.

The examination of the following examples of 
Polish vernacular architecture enabled us to venture 
a thesis on a relationship between the function of  
a building and the designers’ preferred planes of the 
interpretation of traditional architecture.

The best-known examples of vernacular architec-
ture in Poland include an Orthodox Church in Biały 
Bór, Western Pomerania, designed by Jerzy Nowo-
sielski and Bohdan Kotarba in 1989–1997. It makes 
an example of a functional synthesis and a formal 
Greek Catholic temple raised for a small community. 
Constructed with the minimal means and forces of 
its future users, it has become – owing to a masterly 
application of form, colour and a modern interpretation 
of artistic Orthodox décor – the most important postwar 
sacral object in a non-Latin rite [10] (Fig.1).

A completely different layer of local tradition is explo-
red by a church implemented in Tysiąclecia Estate in 
Katowice in 1979–1991. Its authors are Henryk Buszko 
and Aleksander Franta. Consecrated by tradition, the 
formal outline of this Roman Catholic church is bound 
up with the building tradition of this area. Upper Silesia 
is a region filled with industrial objects and its accom-
panying infrastructure, an area with characteristic brick 
industrial and residential buildings. The body and inte-
rior of the temple take advantage of the formal reserves 
in an unusually original manner referring to industrial 
forms. The result is one of the most interesting postwar, 
expressive sacral implementations talking of the culture 
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1–9 Polish architecture inspired by local architectural forms and folk art
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and professional ethos of the Silesians and adjusted 
to the trend of vernacular architecture [11] (Fig. 2.). 
In the late 1990s, temples in Zakopane designed by 
Witold Cęckiewicz; in Krzeptówki by Stanisław Tylka; 
in Chramcówki by Janusz Ingarden; in Olcza by Tere-
sa and Tadeusz Gawłowski, perfectly set in the Tatra 
landscape, were constructed [12].

Cultural references play the crucial role in the 
design concept and implementation (since 2000) of 
a Franciscan church and monastery. The complex is 
implemented in stages by the local community and 
monks with their accessible forces and means. Natu-
ral materials – mostly stone used in quite an unpro-
cessed form and wood – are applied. The designer 

Intended use 
of a building

Motivation of using forms characteristic  
of local tradition

Application of the planes of interpretation

sacral  
function

– manifestation of spirituality rooted in 
tradition

– emphasis on a relationship between the 
Church and a given place

– reference to historical national symbol-
ism

– literal quotes on the detailing level (tradi-
tional detail and building material)

– literal quotes on the formal level

expositional, 
cultural  
function

– manifestation of creativity taking advan-
tage of cultural heritage

– creation of a defined image of a place

– distant, abstract quotes according to the 
stylistics of world architecture

– buildings whose form and construction 
follow contemporary world architecture

expositional, 
cultural  
function

– creative transformation of cultural mo-
tifs

– modernity combined with the pride of the 
past

– modern architectonic detail
– quotes do not only concern architecture, 

art and folk crafts, they are open to every 
broadly recognizable inspiration

public utility 
buildings

– manifestation of cultural nearness, familiar-
ity; in the case of many institutions, it is a 
marketing measure (banks, offices, firms) 
creating a friendly, “familiar” image

– modernist, economical interpretations of 
the forms of local manufacturing buildings 
and households

collective 
residence 
buildings

– manifestation of familiarity
– identification with a place of residence by 

producing the sense of cultural affiliation

– diverse architectural quotes, usually based 
on a traditional building detail, traditional 
natural building materials

detached 
houses

– manifestation of affiliation or aspiration 
to affiliation to the material culture of a 
given place

– very diverse quotes depending on the 
owner’s individual motivation

Tab. 1. Dependences between the intended use of a building and a plane of interpretation
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and supervisor is architect Stanisław Niemczyk who 
takes decisions concerning the details of décor and 
the structure of the stone walls on site, just like ancient 
masons. The act of the formation of the edifice is one 
of the important factors determining the essence of 
this enterprise. This implementation fully responds to 
the concept of slow design, too (Fig. 3).

However, the investors’ expectations rarely sup-
port such solutions, while respect for the surroundings 
and local tradition is difficult to attain. Fortunately, the-
re are some exceptions. In 2003, the construction of  
a seat of a cooperative bank was completed in 
Zawoja. Architect Andrzej Kaczmarczyk decided to 
quote the form of a barn with a transitory threshing 
floor, away from the street, in a traditional manner. 
The body of the bank is excellently adjusted to 
the open space at the foot of Babia Mountain. The 
introduction of large glazed elevations in place of 
gates signals the real intended use of this building. 
Inside, the site of the threshing floor [13] is occu-
pied by a hall for bank operations. Wooden, dark 
shuttering on the elevations refers to the manner of 
laying forms. In the interior, elements of the traditio-
nal Zawoja and Orawa woodwork were applied by 
the local carpenters. The bank in the centre of the 
longest village in Poland is an excellent example of 
a building with a non-traditional function using the 
formal and constructional achievements of the local 
workshops (Fig. 4).

Iwona Wilczek and Mariusz Terczyński of db2 
architekci referred to the form of a manufacturing buil-
ding in a similar manner. The administrative building of 
the Museum of the Opole Countryside in Bierkowice, 
implemented in 2008, refers to typical rural objects. 
The dominating material in the elevations and the 
interiors is wood: construction exposed in the interior, 
shingle roofing, shuttering and screens. The manner 
of opening the blinds resembling window protectors 
in manufacturing buildings intensifies the effect of 

being adjusted to the surrounding buildings in this 
open-air ethnographical museum (Fig. 5).

Perfect adjustment to a suburban hilly landscape 
characterizes a house standing at the foot of Łysa 
Mountain in Kraków-Swoszowice. It was designed 
by Krzysztof Ingarden and Jacek Ewy with their 
team and built in 2004. Located on an irregular plot 
with visible slopes, it refers with its soft forms to  
a bendy road and an elevation in the background. It 
is distinguished among the “highland” and “block” 
buildings by its colours: the greys of the stone, ro-
ofing and fencing grow from the texture and shades 
in this area (Fig. 6).

A complex of buildings in Katowice, designed 
by Stanisław Niemczyk and Marek Kruszewski and 
implemented around 1994, makes an example of  
a multifamily object reaching for the local tradition of 
residence. Its inspiration from the traditional Silesian 
family house consists in formal and colourist referen-
ces to the abovementioned enclave of buildings but 
also concerns functional solutions: the creation of se-
miprivate spaces for adults and children, architecture 
conducive to neighbourly contacts and comfortable 
residence (Fig. 7).

At Expo-2005 in Osaka and Expo-2010 in Shan-
ghai, Poland presented its exhibits in pavilions whose 
concept is derived from our cultural traditions. Pavi-
lions and expositions at the Biennial make a different 
group of enterprises where national characteristics 
come to the fore and inspire formal references that 
are easy to interpret.

The construction of the pavilion at Expo-2005 
was wrapped in a braided wicker “basket” giving it 
an unreal, soft shape, very attractive at night. In the 
Polish tradition of building, the well-known “basket” 
wall was often used in the folk construction of nume-
rous regions. It could be an independent protection 
separating a roofed space or, made of less valuable 
materials, covered with clay, form a grid strengthening 
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filled squares in a chessboard construction. At Expo-
2005, the border between those two traditional roles 
of wicker braiding in construction and Polish material 
culture was blurred. The authors were architects 
Krzysztof Ingarden and Aleksander Janicki and artist 
Jacek Ewy (Fig. 8).

Five years later, another Polish pavilion, designed 
by Marcin Mostafa and Natalia Paszkowska, refers to 
folk art in a fine way. A glassed-in building whose form 
situates it between minimalism and deconstructivism 
is covered with a pattern derived from the motifs of 
folk braiding. The same expressive pattern appears 
on every wall, on the roof and in the interiors as well. 
The natural and artificial light, flirting with the braided 
patterns in various manners and colour combinations, 
plays an important role here. It is a contemporary, 21st-
century echo of ornaments hanging from the ceilings 
in country chambers, moved by the air, ornamental 
planks on the gables, crowns above the windows and 
fine porch balustrades (Fig. 9).

The vernacular trend in contemporary Polish 
architecture can be observed in numerous imple-
mentations. Before 1989, references to regional 
forms mostly concerned the construction of detached 
houses and churches resulting from market limita-
tions. Adjusted to the potential of performance, the 
technology of construction and applied materials inc-
luded the possessions of a community or an investor. 
These days, the shape of buildings or their elements 
results from a conscious choice and an interpretation 
of regional forms. The choice depends on the creator 
and the purpose. However, new undertakings satisfy 
the criteria of slow and sustainable architecture only 
in special cases. However, it seems that the pressure 
of an ecological and economic situation will help to 
popularize architecture lying closer to the assump-
tions of vernacular architecture, slow architecture and 
sustainable architecture, at least in certain groups of 
investments.

ENDNOTES

[1] The oldest edifices raised by the residents for themselves 
in technologies imposed by the geographical environment 
and with constructional solutions resulting form experiences 
are presented by T.Kelm, A. Rapaport, M. Tobolczyk etc.
[2] The spectacular end of modernism was 15 July 1972 
when blocks of large concrete slab in Pruitt-Igoe, St. Louis, 
designed by Minoru Yamasaki, were demolished. However, 
the first serious criticism of this trend was Jane Jacobs’s 
publication The Death and Life of Great American Cities 
(1965) which coincided with Venturi’s writings. In 1975, the 
name of the current was sealed with a well-known publica-
tion by Charles Jencks.

[3] Notion used by B. Lisowski in the publication Modern 
Architecture in Poland, Polonia Publishing House, Warsaw 
1968.
[4] E.g. in the book Architecture Today – the vernacular 
trend is distinguished as one of the directions in the develop-
ment of contemporary architecture. Its linguistic range has 
changed from the mid-19th century when it was used for the 
first time in England; in Poland, various circles use various 
terms. This issue is presented in J. Szewczyk’s article Re-
gionalizm w teorii i praktyce architektonicznej, Czasopismo 
Naukowe “Kultura i Historia” 12/2007.
[5] http://slowtextiles.org/
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[6] The latest conference entitled Slow Textiles took place at 
Stroud College, Gloucestershire on 8–9 May 2010.
[7] Criteria of Oak Ridge National Laboratory US Depart-
ment of Energy.
[8] Research on 30 objects of Polish vernacular architecture.
[9] Since the early 1970s, Victor Papanek’s works have 
emphasized the necessity of remodelling the manner of 

design on account of broadly understood ecological and 
social conditions.
[10] Architektura 2/98, p. 10.
[11] Architektura 2/98, p. 18.
[12] Architektura 11/97, p. 13.
[13] Threshing floor – centrally situated transitory space in 
a traditional barn.
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ARCHITEKTURA I SPÓJNOŚĆ W KONTEKŚCIE SKAŻENIA

W odmienionym kontekście współczesnym dziedzina architektury musi unowocześniać swoje narzędzia, 
tworzyć teorie, eksperymentować z nowymi sposobami i formami budującymi przyjaźniejsze miasto i kra-
jobraz.
Niniejsze opracowanie prezentuje możliwe strategie kompozycji architektoniczno-urbanistycznej: operacje 
rozmieszczania, które na nowo odkrywają temat pustki i na nim się koncentrują; skalarności, które nie tworzą 
obiektów pojedynczych i autobiograficznych, lecz powiązane przestrzenie relacyjne; skażenia, które współ-
działają z istniejącym poprzez włączanie pojedynczych projektów inicjując zdarzenia.
W każdym przypadku projektowanie architektoniczne odpowiada za rekonfigurację znaku oraz sensu 
aktualnej i przyszłej sytuacji, dzięki ponownemu odkryciu „antycznych” matryc mogących otwierać nowe 
perspektywy.

Słowa kluczowe: architektura, kontekst, skażenie, skala, przestrzeń

Architektura i spójność [1] w kontekście skażenia
Entuzjastyczne badania nad różnymi narcystycz-

nymi i epigońskimi poetykami miały już swoje pięć 
minut. Ponieważ zmianie uległ kontekst, architektura 
musi skoncentrować się na swej roli i przyszłości.

Kontekst, otoczenie– miasto lub terytorium, do 
którego przedmiot projektowania – projekt – wyda-
je się być silniej przywiązany, aby czynić go coraz 
trudniejszym i obojętniejszym [2], jest dziś trudną do 
jednoznacznej interpretacji hybrydą, co w przyszłości 
stanie się jeszcze lepiej widoczne.

Płynny [3] i zmienny charakter współczesnego kon-
tekstu, zawieszonego między naturalnością a sztucz-
nością, pięknem a brzydotą, czystością a nieczysto-
ścią, zamieszkanym a niezamieszkanym, akcentowany 
przez większą degradację środowiska i społeczeństwa, 
wygląda na wszechobecną sztuczną strukturę. Struktu-
ra ta, zbudowana i udostępniona przez człowieka, jest 
w wielu miejscach, np. przeludnionych metropoliach, 

nasycona i fragmentaryczna, w innych, np. regionach 
wyeksploatowanych i porzuconych lub dotkniętych 
zjawiskiem pustynnienia, redukcji wybrzeża itp. – wciąż 
dzika lub coraz mniej przyjazna. 

W tych kontekstach architektura w jeszcze mniej-
szym stopniu jest projektowaniem pojedynczych 
obiektów na zasadzie tabula rasa – nie może ona 
poszukiwać czystości, potrzebuje za to skupić się na 
przepisywaniu wielu istniejących znaków [4]. Innymi 
słowy, jeżeli architektura chce przetrwać i mieć swój 
udział w procesach polityczno-gospodarczych, musi 
współdziałać ze sztuczną strukturą naszego współcze-
snego życia poprzez akty skażania [5] istniejącego. 
Skażenie, które pozwala powtarzać strukturę i formę 
[6], to geneza z możliwością rozpoznawania i inter-
pretowania różnorodności, nawiązywania związków  
i harmonii, potęgowania dysonansów [7].

Nie jest to zwykły przeszczep brył, lecz praktyka 
projektowa polegająca na wstawieniu nowych ele-
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mentów [8] – przestrzeni, związków, brył architek-
tonicznych – do zastanego kontekstu, co poprawia 
zdolność do bycia zamieszkalnym [9].

Od teoretycznego zainteresowania architekturą 
skażeń, porównywaną z poziomami niższej złożono-
ści w relacji z istniejącym, od typo-morfologicznego 
dialogu [10] z kontekstem do hybrydyzacji [11] prak-
tyk – jakie mogą być narzędzia projektowe?

Takie rozumowanie wyróżnia trzy strategie projek-
towania związane z trzema kwestiami odczytywanymi 
przez określoną figurę zapisu muzycznego, substan-
cję muzyczną – pięciolinię (od greckiego penta – pięć 
i gramma – linia) używaną jako metafora stworzonej 
przez człowieka struktury, czyli współczesnego kon-
tekstu.

Z definicji i konfiguracji materiał muzyczny tworzą 
znaki, linie i przestrzenie między liniami. Linie umożliwia-
ją też identyfikację przebiegu harmonicznego piosenki. 
Notacja muzyczna zapisana jest innymi znakami – nuta-
mi, melodia niemożliwa do odczytania i wykonania bez 
niezbędnych współzależności pomiędzy trzema kom-
ponentami – przestrzeniami, skalą i nutami. Muzyczna 
metafora ma użyteczny i mocny wizerunek w naszej 
świadomości dzięki naturalnej zdolności do konfiguracji 
w przestrzeniach, skali i nutach: znakach, które zapew-
niają jej istotną rolę oraz przyczynę zaistnienia.

Przestrzenie
Pierwsza kwestia dotyczy nasycenia materiału  

i uwypukla przyczyny powstawania przestrzeni czy 
też potrzebę rozstawiania. Jeżeli architektura to 
sztuka budowania przestrzeni, jakiej przestrzeni 
trzeba nam dziś?

W warunkach współczesnych, gdzie sztuczna 
struktura kontekstu zdominowana jest przez narzu-
cone wizerunki, dźwięki i obiekty, pierwszym celem 
projektu jest stworzenie przestrzeni na zasadzie 
odejmowania fizyczno-konceptualnego w miejsce 
addytywnej budowy obiektów.

Oznacza to „uwalnianie przestrzeni” bez potrzeby 
ich zapełniania, działanie od wewnątrz, zmienianie 
tego, co już jest, zagęszczanie i burzenie. W reakcji 
na stosowanie ziemi i jej bogactw, surowcem i war-
tością staje się próżnia.

Pusta przestrzeń, dostępny, dziewiczy materiał, 
pełen potencjału, rzadki, lecz płodny [12], staje się 
prawdziwym materiałem kompozycyjnym, przestrze-
nią płynną, taką jak w pawilonie Miesa, dynamiczną 
przestrzenią jego projektów urbanistycznych, np. 
wież berlińskich, gmachów sądu, wież nowojorskich.  
W tych miejscach ponowne wynalezienie pustki, która w 
innych przypadkach jest tym, co pozostaje między bu-
dynkami, staje się nadrzędnym elementem konstrukcji 
miasta i terytorium. Nieobecność ma swoją przyczynę 
związaną z przestrzenią, w której przecinają się pływy 
fizyczne i wizualne. Próżnia projektu to przestrzeń, która 
umożliwia ruch ludzi oraz widoki, a jednocześnie określa 
specyficzny charakter takiej architektury.

Pusta przestrzeń ma charakter złożony i ruchomy, 
ponieważ próżnia wytworzona przez przestrzeń, jak 
na przykład pauza w piosence, jest też miejscem 
zdarzenia i wyjątkiem wewnątrz nasyconej kontynuacji 
– niedosłyszalnym hałasem w tle kompozycji Johna 
Cage’a [13] – oraz inną możliwością istnienia. Jest 
to przestrzeń elastyczna dla rozmaitych i nieprzewi-
dywalnych zastosowań.

Troskę o próżnię, która charakteryzowała arty-
styczne doświadczenia suprematyzmu i konstrukty-
wizmu i która była mocną ideą Miesa, znaleźć można 
w centrum architektury SANAA. W ich badaniach 
pustka, np. przestrzeń ruchu i nieprzewidzianego, 
stanowi reinterpretację współczesnych tradycyjnych 
japońskich koncepcji przejściowej przestrzeni domu 
i przestrzeni pomiędzy budynkami w mieście [14].

Skala
Druga kwestia dotyczy koncepcji transformacyjno-

ści [15] elementów kontekstu projektu i w konsekwen-
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cji konieczności określenia sposobów i związków 
między istniejącymi a nowymi obiektami.

O ile w pierwszej kwestii materiał muzyczny po-
strzegano jako nasycony, to teraz jawi się on jako 
fraktalny i podzielony, budowany przez skale zdolne 
generować nowe związki wzajemne.

Badamy tu relacyjny charakter architektury, w której 
– jak napisał Jaap Bakema – związki między rzeczami 
ważniejsze są od samych rzeczy [16].

Niedawne badania w zakresie urbanistyki kra-
jobrazu oraz architektury krajobrazu [17] na nowo 
zaktualizowały – dzięki zagadnieniu krajobrazu [18] 
miasta po rozległe terytorium – studia nad policentry-
zmem, w szczególności teorie i projekty G. Polesello 
oraz całej szkoły weneckiej [19]. Związek architek-
tury z formami krajobrazu miejskiego przedstawiony 
jest w lekkich rzeźbach D-Tower autorstwa Nox 
Architects [20], które odwzorowują emocje miesz-
kańców Doetinchem w rozmaitych częściach miasta, 
lub w podstrukturalnych przestrzeniach Touch of Evil 
autorstwa Nio-Architecten [21], którzy zaludniają 
miejsca pływów mobilności, takie jak mosty kolejowe 
lub tunele, poprzez artystyczne potraktowanie ich 
powierzchni. W skali terytorialnej zainteresowanie 
związkami leży w centrum nowych interpretacji 
sieci policentrycznej M. Gausy i Actara, badań do-
tyczących hiszpańskich systemów metropolitalnych  
w rodzaju Hiper Catalunya i Multi-Barcelona opartych 
na terytorialnych systemach podprzestrzeni [22], 
niekoniecznie ze względu na rolę czy jakość, raczej 
jako naturalnych sieci ekologicznych – systemów 
parkowych – i nowych sztucznych miejsc z funkcjami 
jeszcze mniejszymi lub nomadycznymi.

Nuty
Ostatnia kwestia dotyczy metod projektowania, 

niezbędności architektonicznego zaludniania terenu 
z niezbadaną jeszcze odmienną logiką, bez potrzeby 
kolonizowania przestrzeni i natury.

Materiał muzyczny, który w kwestii pierwszej 
postrzegaliśmy jako nasycony dla rozstawiania,  
w drugiej zaś jako podzielony, teraz przebadamy jako 
miejsce nieprzyjazne i w dużej mierze nienadające 
się do zamieszkania.

Nieakceptowane tereny na marginesach infrastruk-
tury mobilności, opuszczone lub skażone obszary 
przemysłowe, struktury odrzucone lub niedostępne 
to miejsca niemożliwe do zasiedlenia ze względów 
fizycznych lub mentalnych, zazwyczaj ogromne  
i marnej jakości, gdzie badania architektoniczne mu-
szą wytwarzać nowe idee i eksperymenty.

W miejscach tych dominują architektoniczne 
strategie skażenia, ponieważ projekt musi walczyć  
o możliwość zaistnienia ze wszystkim, co już tam jest. 
Alternatywna logika osiedleńcza proponuje architek-
turę nomadyczną [23] – architekturę z nogami – dla 
koncepcji i statusu umieszczonych w kontekście 
niczym nuty w dziele muzycznym. Oznacza to, że 
nowe rozwiązania architektoniczne, w których zda-
rzenia [24], bez względu na czas trwania, wiążą się 
z rozmaitymi rodzajami istniejących struktur – infra-
strukturami, budynkami, zdegradowanymi elementa-
mi geograficznymi itd. – w ciągłym ruchu pomiędzy 
istnieniem a nieistnieniem.

Przypominające koczowniczą architekturę Johna 
Hejduka [25], np. Land/marksmann lub studia Rygi, 
niezliczone ilości budyneczków projektowane są  
z myślą o miejscach już zamieszkanych bądź do 
zamieszkania kompletnie się nienadających. Niektóre  
z nich stawiane są na okres ograniczony i prze-
znaczone do odtworzenia gdzieś indziej, pozostałe 
projektuje się na stałe.

W kontraście ze skostniałą definicją architektury 
stoi bardziej pożądane stosowanie modeli osiedleń-
czych, które akceptują uwarunkowania nomadyczne  
i mobilne, mogące lepiej reagować na nieustający 
ruch współczesnego świata. Reaktywując urbani-
styczne utopie Archigramu [26] lub prototypowe 
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domy na kółkach Buckminster Fullera, których tra-
dycja stanowi część badań Hejduka, małe budynki 
nomadyczne [27], np. High life autorstwa Front 
Architects, Trailer tricks autorstwa Gollifer Langston 
Architects czy też niektóre z projektów Nox-Architects, 
ponownie zaludniły międzywęzłowe przestrzenie mia-
sta i krajobrazu. Jest to radykalna architektura logiki 
osiedleńczej i małych wymiarów, życia codziennego  

i dostrzegania miejsc, w których na razie nikt za-
mieszkać nie może.

Przychodzimy w takie miejsca, ponieważ drzemie 
w nich nowe piękno, które zniszczył i skaził kontekst. 
Architektura, która działa przez rozstawianie, skalowa-
nie i pojedyncze nuty, jest w stanie zaludnić materiał 
muzyczny i brzmieć jak w lekcji Cage’a, w heidegge-
rowskim znaczeniu ludzkiego istnienia na Ziemi.
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ARCHITECTURE AND CONSISTENCY IN THE CONTEXT  
OF CONTAMINATION 

In the changed contemporary context, the architectural discipline must to update its instruments, to produce 
theories, experiment with new ways and forms to re-live a more friendly city and landscape.
This paper identifies as possible strategies of the architectural and urban composition, the operations of 
spacing, that rediscover and take as central the theme of emptiness; scalarity that do not produce individual 
and autobiographical objects, but related and relational spaces; contamination, that interact with the existing 
through the inclusion of singular projects that trigger events.
In any case, the architectural design is responsible for reconfiguring sign and sense of the current and future 
situation, from a rediscovery of “antique” matrices able to open new perspectives.
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Architecture and consistency [1] in the context of 
contamination 

The frenetic research of always different poetics, 
narcissistic and self referential, has had its day. The 
architectural discipline need to focus on its role and 
future, because the context has changed.

The context, the surrounding area – city or territory 
– to which the object of designing – the project – se-
ems ever more connected, as to make it increasingly 
difficult its indifference [2], is today completely hybrid, 
difficult to interpret unambiguously, and this will be 
even more evident in the future.

The fluid [3] and changing character of the con-
temporary context, suspended between nature and 
artifice, beautiful and ugly, clean and unclean, inha-
bited and uninhabitable, punctuated by increasingly 
relevant situations of environmental and social degra-
dation, looks like an omnipresent artificial structure. 
This structure, built by man and already given, in 

many points is saturated and fragmented such as in 
the crowded metropolis, in other places is still wild or 
will become inhospitable, for example exploited and 
then abandoned regions, or areas with phenomena 
of desertification, coastal reduction, etc.

In these contexts, architecture is even less a 
design of singular objects of/in the tabula rasa; it 
cannot search purity but need to focus on the re-
writing of/on the many existing signs [4]. In other 
words, if architecture wants to survive and contribute 
to political and economic processes, it must take 
place in – and interact with – this artificial structure 
of our contemporary life, by acts of contamination 
[5] with the existing. The contamination, which al-
lows a writing not close within the attitude to repeat 
its structure and way to form [6] is the genesis, for 
its ability to recognize and interpret the diversity, 
establishing relationships and harmony, enhance 
the dissonance [7].
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It is not a simple grafting of a body to another 
but an design practice through the insertion of new 
elements [8] – spaces, relationships, architectural 
bodies – in the existing context, that improves the 
capacity to be habitable [9].

From the theoretical interest for the architecture 
of the contamination, compared to levels of lower 
complexity in relationship with the existing – from 
the typo-morphological dialogue [10] with context, 
to the hybridization [11] practices – which may be 
the instruments of the project?

This reasoning identifies three design strategies, 
related to three issues, that are read through a specific 
figure of musical writing, the music staff – pentagram-
ma – (from the greek penta, five, and gramma, line) 
used as a metaphor of the man-made structure that 
is the contemporary context.

By definition and its configuration, the music staff 
is composed of signs, lines, and spaces, between 
lines. Lines also identify the harmonic scale of the 
song. In the music staff, musical notation written by 
other signs – the notes – a melody that is impossible 
to read and practice outside the mutual necessity 
between the three components – spaces, scale, notes 
– of its writing. The music staff metaphor is the useful 
and strong image in our reasoning, for its natural 
ability to contain and configure itself through spaces, 
scale and notes: signs, which ensure its significant 
role and the reason for its existence.

Spaces
The first issue regards the saturation of the staff, 

and underlines the reasons of space, or better, the 
need for spacing. If architecture is the art of building 
spaces, what space do we need today?

In the contemporary condition, in which the ar-
tificial structure of the context is dominated by the 
superimposition of images, sounds, and objects, the 
first aim of the project is to make space, working on 

physical and conceptual subtraction, rather than the 
additive construction of objects.

This means “freeing spaces” without feeling the 
need to fill them, working from within, to change what 
is already there, densifying and tearing it down. In 
reaction to the use of earth and resources, the void 
is a resource, a value rather than a disvalue. 

The empty space “available, virgin material and 
full of potential, rare but prolific” [12] becomes the 
real material of the composition, fluid space such 
as in Mies’s pavilion, dynamic space of his urban 
projects, such as the Berlin’s towers, the court 
houses, the towers of New York. In these places, 
the re-invention of the void, which otherwise is 
what remains between the buildings, becomes 
the principal element for the construction of city 
and territory. This absence has its reason related 
to a space where physical and visual flows inter-
sect. The vacuum of the project is the space that 
allows the movement of people and view, and at 
the same time it defines the specific character of 
these architectures.

The empty space is complex and mobile be-
cause the vacuum created by spacing, such as the 
pause in the song, it is also a place that contains 
the event and the exception within the saturated 
continuity – the imperceptible background noise 
of John Cage [13] – and the different possibility of 
being. It is a flexible space for various and unex-
pected uses. 

This attention to the void, that characterized the 
artistic experiences of Suprematism and Constructi-
vism, and which it was a strong idea for Mies, is at the 
center of Sanaa’s architecture. In their researches the 
void, such as a space of movement and unexpected, 
is the reinterpretation in contemporary ways of the 
traditional Japanese concepts of transitional space 
of the house and space between the buildings in 
the city [14].
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Scale
The second issue concerns the concept of trans-

formability [15] of the elements of context that the 
project is able to carry out, and consequently, the 
necessity to define ways and relationships between 
existing and new objects.

If in the first issue, the music staff was seen as 
saturated, to design thought the void, now it is inve-
stigated as fractal and divided, to be built by scaling 
able to generating new relations between things.

It is, to investigate the relational character of 
architecture” where such, as wrote Jaap Bakema 
the relations between- and in- the things are more 
important than the things themselves [16].

Some recent research about landscape urbanism 
and landscape architecture(17) re-actualized, through 
the theme of the landscape [18] – from the city to 
the vast territory – some studies about the polycen-
trism, in particular theories and projects developed 
by G. Polesello and more generally by the School of 
Venice [19]. 

The relationship between architecture and forms 
of urban landscape, is investigated in the light 
sculptures D-Tower by Nox Architects [20], that 
maps the emotions of the inhabitants of Doetinchem 
in various parts of the city, or in the infra-structural 
spaces of Touch of Evil by Nio-Architecten [21] who 
inhabit the places of mobility flows, such as railway 
bridges and tunnels, through folding and artistic 
treatment of their surfaces. At territorial scale, the 
interest for the relationships is central in the new 
interpretations of polycentric network by M. Gau-
sa and Actar, in research concerning the Spanish 
metropolitan systems, such as Hiper Catalunya 
and Multi-Barcelona, based on infra-spaces [22] 
territorial system, usually less considered for role 
or quality, rethink as natural ecological networks 
– system of parks – and new artificial places with 
functions even small or nomad.

Notes
The last issue is about the project-specific ways, 

the necessity of an architecture for re-inhabit the 
land, with different logic yet to be explored, without 
the need to colonize space and Nature.

The music staff that in the first issue was seen as 
saturated for spacing, and in the second as divided 
to relate, is now investigated as an inhospitable and 
largely uninhabitable place.

Refused areas at the margins of mobility infra-
structure, abandoned or contaminated industrial sites, 
rejected or inaccessible structures, are the physically 
or mentally uninhabitable spaces, usually large and 
with less quality, where the architectural research 
must to produce new ideas and experimentations.

In these places the architectural strategies of conta-
mination are essential, because the project has to argue 
the possibility of its existence with everything already 
exist. Alternative settlement logics provide nomad archi-
tectures [23] – architectures with legs – for concept and 
status, put in their context as the notes in the musical 
staff. This means new architectural ways in which events 
[24], whatever their duration, are related to existing 
structures of various kinds – infrastructures, buildings, 
degraded geographic elements, etc. – in continuous 
movement between being and not being.

Reminded of the nomad architecture of John Hej-
duk [25], as Land/marksmann or the studies for Riga, 
swarms of small buildings designed for places already 
inhabited or completely uninhabitable, some of these 
are building only for a limited period, designed to be 
rebuilt elsewhere, others designed to be stable.

In contrast with a rigid definition of architecture, is 
preferable to use settlement models that accept the 
nomadic and mobile condition, able to respond better 
to the continuous movement of the contemporary 
world. Reactivating the urban utopias by Archigram 
[26] or the prototype-houses on wheels by Buck-
minster Fuller, whose tradition is part of the research 
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of Hejduk, these small nomad buildings [27] – like 
the High life by Front Architects, the Trailer tricks by 
Gollifer Langston Architects, or some projects of Nox-
Architects – repopulated the interstitial spaces of city 
and landscape. They are radical architectures by set-
tlement logics and small dimensions, devices for living 
and seeing places that now are uninhabitable.

We are attending these places because they make 
possible a new beauty, the beauty that became 
corrupted by the context and that contaminated it. An 
architecture that, operates through spacing, scaling 
and singular notes, is able to re-inhabit the music staff 
and to sound, like Cage’s lesson, the Heidegger’s 
sense of the human being on the earth.
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STARA ARCHITEKTURA – DZIŚ

Architektura, która dziś nas otacza, to poza współczesnymi dziełami, również zasób budowli reprezentatyw-
nych dla epok minionych. Architektura czasów minionych wymaga konserwacji, rewaloryzacji oraz adaptacji 
do potrzeb współczesności. Prace te prowadzone są przy użyciu współczesnych materiałów i technologii,  
a ich wynikiem są nowe wartości kulturowe. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć w jakim sensie architektura 
dawna staje się architekturą dziś. 

Słowa kluczowe: architektura, zabytek, nowa, wartość

Architektura, która dziś nas otacza, to poza 
współczesnymi bardziej lub mniej znaczącymi dzie-
łami, również cały zasób budowli reprezentatywnych 
dla epok minionych. Przyszłość architektury będzie 
wynikiem zarówno dziedzictwa kulturowego, jak  
i twórczości współczesnej. Uznany i oceniony do-
robek architektoniczny czasów minionych wymaga 
konserwacji, rewaloryzacji oraz adaptacji do potrzeb 
współczesności. Prace te prowadzone są nierzadko 
przy użyciu nowych materiałów i współczesnych 
technologii. Czy historyczne zasoby minionych epok 
obecnie poddawane takim zabiegom można nazwać 
dziś architekturą zabytkową? Problemy te przedstawię 
na przykładzie budynku klasztornego oo. Paulinów 
we Włodawie.

 W roku 1698 Ludwik Konstanty Pociej (1664–1730) 
właściciel miasta Włodawy przedstawił Zakonowi Pau-
linów propozycję fundacji klasztoru we Włodawie.  
W roku 1701 przystąpiono do budowy klasztoru,  
a w 1718 roku odbyła się uroczysta introdukcja 
zakonników. W protokole z wizytacji w roku 1726 
widnieje zapis: monasterium totalier perfectum est,  
a mieszkańcy klasztoru rekomendując swego przeora 
podkreślali, że nie tylko zbudował dom, lecz także 

stworzył w nim rodzinną braterską atmosferę [1]. 
Układ funkcjonalny i architektura klasztoru są 

typowe dla budownictwa paulińskiego. Wydaje się, 
że autorem projektu mógł być architekt królewski 
pochodzenia włoskiego Józef Piola (? – 1715). 
Wskazuje na to fakt, że był on autorem projektu 
barokowego kościoła paulinów w Warszawie oraz 
pierwszego, niezrealizowanego projektu kościoła we 
Włodawie, a zatem miał kontakty z o. D. Paprockim, 
zaangażowanym w budowę klasztoru we Włodawie. 
Klasztor jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czę-
ściowo podpiwniczonym, czteroskrzydłowym, na 
rzucie zbliżonym do kwadratu. Pośrodku umiesz-
czono obszerny wirydarz z ogrodem parkowym. 
Obiekt przykryto wydatnymi dwuspadowymi dacha-
mi pokrytymi dachówką ceramiczną. Od wschodu 
budynek został wzmocniony szerokimi przyporami 
zabezpieczającymi go przed osuwaniem się skarpy 
od strony Bugu. Dookoła wirydarza, zarówno w obrę-
bie parteru jak i piętra, przebiegał obszerny korytarz 
o szerokości 4,2 m. Z niego prowadziły wejścia do 
poszczególnych pomieszczeń. Parter przeznaczono 
do celów wspólnotowych. Umieszczono tam biblio-
tekę, refektarz, sale, archiwum, kuchnię, pralnię oraz 
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1. Włodawa, klasztor oo. Paulinów, elewacja frontowa, 2001 r. Fot.autora/ 2. Włodawa, klasztor oo. Paulinów, elewacja 
frontowa, 2005 r. Fot. autora
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pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze znajdowały 
się cele dla zakonników. 

Po kilku latach okazało się, że obiekt jest zbyt 
obszerny na potrzeby zakonne, a w związku z tym 
trudny do utrzymania. Wkrótce część budynku została 
wynajęta osobom świeckim. Funkcjonował tu zajazd 
dla podróżnych, wydział sporny Sądu Pokoju oraz 
skład solny. W roku 1829 wynajęto dalszą część 
klasztoru – refektarz, w którym umieszczono skład 
zboża. Duże zniszczenie odniósł klasztor w czasie 
wojny w 1812 roku. Również w latach 1830–1831 
wojsko zajęło klasztor na lazaret oraz kwaterunek 
dopełniając jego dalszej dewastacji.

Po upadku powstania styczniowego reakcją za-
borcy na działalność zakonów zmierzającą do odzy-
skania niepodległości stała się kasata znacznej ilości 
klasztorów [2]. W stosunku do klasztoru we Włodawie 
wykonanie carskiego ukazu likwidacyjnego z dnia 
27 X / 8 XI 1864 roku zostało wyznaczone na noc  
z 15 na 16 listopada 1864 roku. Kasata spowodowała 
utratę własności przez zakon zarówno co do budyn-
ków, dóbr ziemskich, jak i kapitałów zgromadzonych 
w Banku Królestwa Polskiego, które od tego czasu 
stały się własnością państwa. Do roku 1993 parafią 
włodawską kierowało duchowieństwo diecezjalne. 
Księża diecezjalni mieli do dyspozycji niewielką część 
klasztoru przylegającą bezpośrednio do kościoła [3]. 
Pozostałą część klasztoru użytkowały różne urzędy 
świeckie.

W dniu 15 lipca 1993 roku została podpisana 
umowa pomiędzy biskupem siedleckim a Generałem 
Zakonu Paulinów precyzująca przejęcie kościoła  
i niewielkiej części klasztoru na rzecz Zakonu Pauli-
nów, natomiast Urząd Miasta Włodawy zrzekł się na 
rzecz Zakonu pozostałej części klasztoru. W wyniku 
zawartej umowy Urząd Miasta do roku 1999 użytkował 
część obiektu.

 Należy zwrócić uwagę, że stan techniczny obiektu 
był fatalny, pomimo faktu że był on ciągle użytkowany 

i remontowany. W rzeczywistości remonty te spro-
wadzały się do doraźnych napraw, przeróbek oraz 
ciągłych adaptacji do stale zmieniających się potrzeb 
użytkowników. W bardzo złym stanie było pokrycie da-
chu i więźba dachowa. Nieszczelne instalacje wodno- 
kanalizacyjne dopełniały zniszczeń wewnątrz budynku. 
Podniesiony o 1,2 m poziom wirydarza oraz brak wła-
ściwego odprowadzenia wód opadowych z dachu, jak 
i terenu wokół obiektu przyczyniały się do mocnego 
zawilgocenia zarówno ścian, jak i podłóg w obrębie 
parteru. Aby temu zapobiec użytkownicy permanentnie 
zakładali kolejną warstwę podłogi podnosząc przez to 
jej poziom i pozornie likwidując zawilgocenie. Jednak 
wynikiem tych prac nie było osuszenie obiektu. Popę-
kane ściany nośne, rozluźnione sklepienia, w znacz-
nych fragmentach nieopierające się już na ścianach, 
a wbrew zasadom statyki wiszące w powietrzu, fatalna 
stolarka okienna i odpadające tynki, które wewnątrz 
malowano farbami olejnymi, a na zewnątrz uzupełniano 
zaprawą cementową dopełniały stanu technicznego, 
w jakim znajdował się budynek klasztorny. Wnętrze 
zostało przebudowane do tego stopnia, że całkowicie 
nieczytelny stał się jego pierwotny układ funkcjonalny.  
W korytarzach powstały pokoje biurowe, wybudowano 
nowe podziały pomieszczeń, dodatkowe wejścia oraz 
komunikację z wąskimi przejściami i korytarzykami. 

W latach 1995–1997 nad całym klasztorem wymie-
niono więźbę dachową oraz pokrycie dachu. Prace 
te prowadził Zakon Paulinów. W obrębie strychu na 
ścianach nośnych założono żelbetowe wieńce przez 
co w pewnej mierze ustabilizowany został jego układ 
statyczny. 

W roku 2000 opracowany został projekt rewalo-
ryzacji klasztoru [4], którego zasadniczym założe-
niem było przywrócenie pierwotnego układu prze-
strzennego oraz umieszczenie w tak wykreowanych 
wnętrzach współczesnej funkcji klasztornej, obecnie 
zmodyfikowanej oraz uwarunkowanej aktualnym 
prawem budowlanym. Przeprowadzono badania 
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architektoniczne obiektu. Udokumentowane zostały  
w całości wszystkie wątki murów odsłonięte po usu-
nięciu tynków. Pozwoliło to na szczegółowe określe-
nie wtórnych przemurowań ścian, otworów okiennych 
i drzwiowych oraz dawnych wnęk w murach spełnia-
jących kiedyś rolę szaf ubraniowych.

Istotnym było, aby zasadnicze funkcje budynku 
klasztornego, jak kaplica, furta, refektarz, biblioteka, 
kuchnia, część mieszkalna, powróciły do tych sa-
mych pomieszczeń, w których znajdowały się przed 
prawie 300 laty. Podobne zasady zastosowano przy 
kreowaniu wnętrz, których charakter wyrażający się 
w skromności oraz zastosowanej kolorystyce nawią-
zuje do tradycji klasztorów paulińskich. Na parterze 
umieszczono furtę, refektarz, kancelarię parafialną, 
salę konferencyjną, pokój dla księży gości, pokoje go-
ścinne, kuchnię z zapleczem magazynowym, pralnię 
oraz sanitariaty. Na piętrze poza częścią mieszkalną 
zaprojektowano salę rekreacyjną, bibliotekę archiwum 
klasztorne i parafialne oraz chór zakonny. W kilku 
przypadkach wspomniane zadania projektowe były 
trudne do pogodzenia, bowiem aktualne przepisy 
BHP, przeciwpożarowe, uwarunkowania sanepidu, 
często wzajemnie się wykluczały. Należało zastoso-
wać współczesną infrastrukturę techniczną w połącze-
niu ze zmodyfikowanymi funkcjami klasztornymi. 

W latach 2000–2006 w obiekcie wykonane zostały 
prace konserwatorskie. Usunięto wszelkie przeróbki  
i przemurowania oraz wtórną klatkę schodową,  
a więc wszystkie te elementy, które zostały wykona-
ne we wnętrzach w czasie, gdy obiekt nie był użyt-
kowany przez zakon. Usunięto zniszczone tynki oraz 
nowe zawierające dużą ilość zaprawy cementowej, 
przyczyniającej się do zawilgacania ścian. Dotyczy-
ło to zarówno tynków wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych. Po tych pracach przystąpiono do przemurowań  
i napraw tych wszystkich wątków ścian, których stan 
techniczny nie odpowiadał stosownym normom. 
Wyburzono fragmenty ścian wykonane z pustaków 

żużlobetonowych i zastąpiono je pełną cegłą cera-
miczną. Po demontażu całkowicie zniszczonej sto-
larki okiennej dokonano przemurowania wszystkich 
wnęk okiennych. Wątki murów w tych miejscach 
były mocno rozluźnione, a nadproża popękane. 
Założono nową drewnianą stolarkę okienną, w takiej 
samej formie i kolorze jak pierwotna. Zamontowano 
główne drzwi wejściowe do klasztoru oraz zabytko-
we odrzwia i nadproża wykonane z piaskowca z her-
bem fundatora oraz tablicą fundacyjną z roku 1711. 
Elementy te były bardzo zniszczone, znajdowały się  
w Muzeum we Włodawie, w roku 1999 powróciły 
do klasztoru, natomiast w roku 2001 poddano je 
konserwacji. Kolejne prace, to wykonanie kotłowni 
oraz składy opałów na drewno i olej opałowy. Na-
stępnie wymurowano na nowo sklepienia kolebko-
we, kolebkowe z lunetami oraz krzyżowe na kory-
tarzach, nad pokojami oraz refektarzem. Sklepienie 
nad refektarzem rozpadło się w XIX wieku, więc 
dokonano jego wiernego odtworzenia. Wykonane 
ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane wskazywały, 
że stan techniczny pozostałych, zwłaszcza około 
1000 m² popękanych, rozluźnionych i odspojonych 
od ścian nośnych sklepień nad korytarzami grozi 
katastrofą budowlaną. Sklepienia te zostały pod-
dane konserwacji. Częściowo je przemurowano,  
a w miejscach gdzie to było możliwe sklejono 
zaprawą pod ciśnieniem. W tym czasie dokonano 
również osuszenia ścian budynku, założono izolację 
pionową na wszystkich murach fundamentowych. 
Dokonano niwelety terenu obniżając go dokoła 
klasztoru do pierwotnej wysokości. Przywrócono 
poziom terenu w wirydarzu. Po tych pracach w obrę-
bie parteru założona została pozioma izolacja prze-
ciwwilgociowa oraz termiczna. W całym gmachu 
wykonano nowe instalacje: wodną, kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania, elektryczną. Zastosowano 
tynki renowacyjne, szerokoporowe umożliwiające 
penetrację powietrza i nie zatrzymujące wilgoci 
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wewnątrz ścian, a przez to wpływające na osuszanie 
obiektu. Wnętrze pomalowano farbami posiadający-
mi podobne parametry odnośnie do zawilgocenia 
murów, jak wspomniane uprzednio tynki. Położono 
tynki na elewacjach; do wysokości nadproży okien 
parteru również zastosowano tynk szerokoporowy. 
Na elewacjach zrekonstruowano detale architek-
toniczne. W roku 2006 zakończono całość prac 
i we wrześniu 2006 roku Nuncjusz Apostolski  
w Polsce ks. arcybiskup Józef Kowalczyk z Gene-
rałem Zakonu o. Izydorem Matuszewskim i bisku-
pem Henrykiem Tomasikiem dokonali uroczystego 
poświęcenia klasztoru i założenia klauzury. 

Można stwierdzić, że po przeprowadzonych 
pracach konserwatorskich w klasztorze włodawskim 
został osiągnięty kompromis między historycznymi 
wartościami obiektu a jego współczesnymi funkcjami, 
budynek w pełni odzyskał swój pierwotny charakter  
i służy obecnie te samej, ale mocno zmodyfikowanej 
funkcji, dla której powstał przed 300 laty. 

Konserwacja obiektu zabytkowego dopuszcza 
większą lub mniejszą ingerencję w jego stan. Dzia-

łania te łączą się często z odnową i modernizacją. 
Zagadnienia konserwatorskie odnoszące się do 
budowli historycznych rozpatrywane są często  
w kontekście współczesnych wymogów i potrzeb. 
Nie można bowiem pominąć aktualnych uwarunko-
wań technologiczno-funkcjonalnych. Konieczność 
zastosowania nowych elementów podnoszących 
standard życia decyduje o wielu rozwiązaniach. 
Współczesna ingerencja wprowadza całkowicie 
nowe technologie i materiały. W konserwacji zakres 
działalności twórczej podporządkowany jest wyni-
kom badań naukowych i przez to wydaje się nieco 
ograniczony w stosunku do tworzenia architektury 
współczesnej. Pomimo to w wyniku zabiegów kon-
serwatorskich tworzone są nowe wartości kulturowe 
charakterystyczne dla współczesności. Architektura 
dawna nieustannie poddaje się wpływom współ-
czesności i wydaje się, że trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie w jakim sensie staje się 
ona architekturą dziś. Z pewnością jest ona kategorią 
odrąbaną, ale jest architekturą i to na dodatek ważną 
w naszym pejzażu kulturowym. 

PRZYPISY

[1] Archiwum na Jasnej Górze,1661, s. 291; [za:] D. Ci-
chor ZP, Dzieje kościoła i klasztoru paulinów we Włodawie 
1698–1864, Kraków 1994, s. 382.
[2] W Królestwie Polskim kasata dotyczyła 108 klaszto-
rów.
[3] Od roku 1867 do roku 1993 obowiązki proboszcza peł-
niło we Włodawie 21 księży diecezjalnych. Informacja na 

podstawie: Tabeli proboszczów we Włodawie opracowanej 
przez o. Leona Chałupkę, zamieszczonej w O. M. Nadratow-
ski, Parafia i klasztor Ojców Paulinów, [w:] Włodawa Miasto  
i region na przełomie XX/XXI wieku, Lublin – Włodawa 2002, 
s. 262, 263.
[4] Autorem badań architektonicznych oraz projektu rewa-
loryzacji klasztoru jest Andrzej Białkiewicz.
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OLD ARCHITECTURE – TODAY

The architecture that surrounds us today, besides modern works, includes historic buildings. The architecture 
of the past requires special maintenance, restoration and adaptation to contemporary needs. Work is carried 
out with modern materials and technologies, and its result is a new quality. 
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Architecture which surrounds us today – besides 
contemporary more or less significant works – is a 
whole stock of edifices representing the past epochs. 
The future of architecture will result from its cultural 
heritage as well as its contemporary output. The 
acknowledged and assessed architectural portfolio 
of old times requires maintenance, restoration and 
adaptation to contemporary needs. Work is often 
done with the use of new materials and contemporary 
technologies. Can we call the stocks of the bygone 
epochs exposed to such procedures historic archi-
tecture? I will present these problems exemplified by 
a Paulinite monastery in Włodawa.

In 1698, Ludwik Konstanty Pociej (1664–1730), the 
owner of the Town of Włodawa, suggested founding 
a monastery in Włodawa to the Order of Paulinites. 
In 1701, the construction commenced; in 1718, the 
monks were formally introduced. The visitation proto-
col of 1726 says, monasterium totalier perfectum est”; 
recommending their prior, the residents emphasize 
that he not only built the monastery but also created 
a brotherly atmosphere here [1].

The functional layout and architecture of the 
monastery are typical of Paulinite construction. It 
seems that the author of the design could be a royal 
architect of Italian origin named Józef Piola (?–1715). 

It is indicated by the fact that he was the author of 
a Baroque Paulinite church in Warsaw and the first, 
unimplemented design of a church in Włodawa, so 
he stayed in touch with D. Paprocki involved in the 
construction of the monastery in Włodawa. It is a 
two-storey building, partly cellared, with four wings, 
on a square-like projection. In the centre, there was 
a large garth with a park garden. The object had got 
prominent pitched roofs covered with ceramic tiles. 
From the east, the building was strengthened by wide 
supports protecting it from a sliding slope on the Bug 
River side. A corridor, 4.2 m wide, led around the 
garth on both floors. It had got entrances to individual 
rooms. The ground floor was meant for community 
purposes. It had got a library, a refectory, halls, an 
archive, a kitchen, a laundry and manufacturing faci-
lities. The first floor had got cells for the monks.

After several years, it turned out that the object was 
too big for monastic needs and difficult to maintain. 
Soon, a part of the building was rented to secular 
people. An inn, a division of the Court of Peace and a 
salt storeroom functioned here. In 1829, the refectory 
was rented for a grain storeroom. The monastery was 
seriously damaged during the 1812 war. In 1830–1831, 
the army occupied it as a field hospital and quarters 
which devastated the object completely.
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After the fall of the January Uprising, the partitione-
r’s reaction to the activity of monasteries which aimed 
at regaining independence was the suppression of 
most of them [2]. In relation to the Włodawa mona-
stery, the execution of the Tsar’s liquidation order of 
27 October / 8 November 1864 was scheduled for 
the night 15/16 November 1864. By the suppression, 
the order lost its buildings, lands as well as capital 
deposited at the Bank of the Polish Kingdom which 
became the property of the state. The Włodawa pa-
rish was governed by the diocesan clergy till 1993. 
The diocesan priests received a small part of the 
monastery adjoining the church [3]. The remaining 
part was used by various secular offices.

On 15 July 1993, an agreement was signed by 
the Siedlce bishop and the General of the Order. It 
specified the takeover of the church and a small part 
of the monastery by the Order, while the Office of the 
Town of Włodawa relinquished the remaining part for 
its sake. It used a part of the object till 1999.

We should notice that the technical condition 
of the object was very bad despite the fact that it 
was constantly used and refurbished. In fact, the 
refurbishments were limited to immediate repairs, 
alterations and adaptations to the users’ change-
able needs. The roofing cover and the roof truss 
were in a very bad condition. The leaky water and 
canalization installations destroyed the interiors. 
The garth level, raised 1.2 m, and a lack of proper 
rainwater discharge from the roof as well as the area 
around the object contributed to the rising damp of 
the walls and floors within the ground floor. In order 
to prevent it, the users added countless layers of 
the floor raising its level and seemingly liquidating 
the dampness. However, the result was not a dry 
object. The cracked bearing walls, loosened vaults 
with fragments not supported by the walls anymo-
re and hanging in the air against the principles of 
static, wretched window woodwork and peeling 

plasters painted with oil inside and complemented 
with cement outside added to the overall technical 
condition. The interior was so altered that its original 
functional layout became completely unreadable. 
Office rooms appeared in the corridors, new room 
divisions, additional entrances and transport with 
narrow passages and little corridors were built.

In 1995–1997, the roof truss and the roofing cover 
were changed over the entire monastery by the Order. 
Rings of reinforced concrete were installed in the 
attic on the bearing walls which somehow stabilized 
its static layout.

In 2000, a design of revitalization was prepared [4] 
whose principal assumption was to restore the original 
spatial layout and to place a contemporary monastic 
function, modified and conditioned by the current 
building code, in the created interiors. Architectural 
research was done. All the wall motifs, discovered 
after removing the plasters, were documented. It faci-
litated the detailed definition of secondary brickwork, 
window and door openings and old recesses in the 
walls which acted as wardrobes.

The main functions of the monastery – a chapel, 
a gate, a refectory, a library, a kitchen, a residential 
part – had to return to the same rooms as almost 
300 years ago. Similar principles were applied while 
creating interiors whose character, expressed in 
their plainness and colours, refers to the tradition of 
Paulinite monasteries. The ground floor has got a 
gate, a refectory, a chancellery, a conference room, 
a room for visiting priests, guestrooms, a kitchen with 
a resource base, a laundry and sanitary facilities. The 
first floor has got a residential part, a leisure room, 
a library, archives and a choir. In several cases, the 
abovementioned assignments were hard to reconcile 
as the current safety regulations often excluded each 
other. A contemporary technical infrastructure had 
to be applied and combined with modified monastic 
functions.
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1. Włodawa, Paulinite Monastery, façade, 2001. Photo by author/ 2. Włodawa, Paulinite Monastery, façade, 2005. Photo by 
author
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In 2000–2006, restoration works were done. All 
the alterations, brickwork and a secondary staircase 
– all the elements which were added in the interiors 
when the object was not used by the order – were 
removed. Destroyed plasters and the new ones 
including a lot of cement moistening the walls were 
removed, too. It concerned the internal and external 
plasters. Then all the wall motifs whose technical 
state did not match suitable norms were repaired. 
Fragments of walls made of breeze hollow bricks 
were demolished and replaced with full ceramic 
brick. After dismantling the destroyed window wo-
odwork, all the window recesses were improved. The 
wall motifs were loosened, the lintels were cracked 
there. New window woodwork, identical as the ori-
ginal, was installed. The main door and the historic 
doorframes and lintels made of sandstone with the 
founder’s coat of arms and a board from 1711 were 
fitted. These elements, seriously damaged, were kept 
at the Museum in Włodawa; in 1999, they returned 
to the monastery; in 2000, they were restored. Next 
a boiler room and storerooms for wood oil fuel oil 
were constructed. Afterwards the barrel vaults in the 
corridors, above the rooms and the refectory were 
rebuilt. The vault over the refectory, which tumbled 
down in the 19th century, was faithfully reconstruc-
ted. Building expertise proved that the technical 
condition of the remaining vaults of the corridors, 
especially c. 1,000 m² of cracked, loosened ones off 
the bearing walls, may cause a catastrophe. They 
were restored and glued under pressure where po-
ssible. The walls were dried, vertical insulation was 
fitted on every foundation wall. The area around 
the monastery was lowered to its original height. 
The garth level was restored. Horizontal thermal 
insulation was laid on the ground floor. The object 
received new water, canalization, central heating 
and electrical installations. Renovation plasters were 
applied which facilitated air penetration without 

keeping dampness inside the walls but drying the 
object. The interior was painted with parameters 
similar to the plasters. Special plasters were laid on 
the elevations up to the ground floor window lintels. 
Architectural details were reconstructed. In 2006, the 
work was completed; in September, the Apostolic 
Nuncio in Poland Archbishop Józef Kowalczyk, the 
General of the Order Rev. Izydor Matuszewski and 
Bishop Henryk Tomasik consecrated the monastery 
and the enclosure.

We can say that the restoration work at the Włoda-
wa monastery helped to find a compromise between 
the historical value of this object and its contempo-
rary functions. The building fully regained its original 
character and now serves the same, but strongly 
modified, functions as nearly 300 years ago.

The restoration of this historic object allows for 
less or more intervention in its condition. These 
activities are often connected with renewal and mo-
dernization. The issues of restoration referring to the 
construction of historical edifices are often analyzed 
in the context of contemporary requirements and 
needs. We cannot ignore current technological and 
functional circumstances. The necessity of using 
new elements which improve the living standard 
determines numerous solutions. Contemporary 
interference introduces totally new technologies 
and materials. In restoration, the range of creativity 
is subordinate to the results of scientific research 
and seems rather limited in relation to the creation 
of contemporary architecture. Despite all that, as a 
result of conservatory works, new cultural values 
characteristic of the present are produced. Old 
architecture is continuously influenced by contem-
porariness. That is why it is very difficult to answer 
this question unambiguously: in what sense does it 
become architecture today? Certainly, it is a separate 
category but still it is architecture which plays an 
important role in our cultural landscape.
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ENDNOTES

[1] Jasna Góra archives, 1661, p. 291. Acc. to: D. Cichor ZP, 
Dzieje kościoła i klasztoru paulinów we Włodawie 1698–1864, 
Kraków 1994, p. 382.
[2] Suppression concerned 108 monasteries in the Polish 
Kingdom.
[3] From 1867 to 1993, 21 diocesan priests fulfilled the 

obligations of the parish priest in Włodawa. Information 
based on: Tabela proboszczów we Włodawie edited by 
Leon Chałupko, in: M. Nadratowski, Parafia i klasztor Ojców 
Paulinów, [in:] Włodawa Miasto i Region na przełomie XX/
XXI wieku, Lublin – Włodawa 2002, pp. 262–263.
[4] The author of architectural research and the design of 
revitalization is Andrzej Białkiewicz.
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UWAGI NA TEMAT ZAPISU ARCHITEKTURY

Przedmiotem artykułu jest analiza relacji pomiędzy językiem zapisu architektury, a jego materialnym wciele-
niem w postaci dzieła architektonicznego.

Słowa kluczowe: zapis architektury, kod zapisu, język architektury

Zapis architektury – to zbiór graficznie utrwalonych 
instrukcji, wytycznych do budowania określonych 
form architektonicznych. Jeżeli znamy język zapisu 
i potrafimy go odczytać, rozumiemy zapisaną w nim 
myśl. Kod zapisu odsyła do formy, funkcji i konstrukcji 
dzieła architektonicznego.

Przedmiotem artykułu jest analiza relacji pomię-
dzy językiem zapisu architektury a jego materialnym 
wcieleniem w postaci dzieła architektonicznego. 

Można tu wyróżnić dwie funkcje zapisu: referen-
cyjną i autoprezentacyjną.

a) Funkcja referencyjna (definiująca) jest tech-
nicznym zapisem projektowanego dzieła w standar-
dowym, jednoznacznie zrozumiałym zestawie słów, 
liczb, symboli graficznych (normatywnych oznaczeń 
architektoniczno-budowlanych). Oznaczenia tu zawar-
te odsyłają bezpośrednio i precyzyjnie do znaczenia. 
Język ten służy przede wszystkim do komunikacji 
pomiędzy architektem, inwestorem, wykonawcą, nad-
zorem budowlanym. Zapis referencyjny ma charakter 
uniwersalny, jest zrozumiały dla fachowców z różnych 
krajów i kręgów kulturowych. Błędne odczytanie lub 
dowolna interpretacja tego zapisu podczas wznosze-
nia budynku może doprowadzić do katastrofy. Ten 
rodzaj zapisu powiązany jest z inżynierską stroną 
twórczości architektonicznej, nakazuje nam byśmy se-

rio i odpowiedzialnie traktowali nasze wizje, ponieważ 
możemy z nich być rozliczeni na placu budowy. 

b) Funkcja autoprezentacyjna.
W języku autoprezentacji, podobnie jak w ma-

larstwie, zapis ma walory estetyczne. Dzieło archi-
tektoniczne może zostać wyimaginowane, nie jest 
konieczne tworzenie go w rzeczywistości. Materiałem 
tego języka jest fantazja i wyobraźnia. Ten rodzaj 
zapisu ma charakter pojęciowy, jest w dużej części 
niezależny od materiału budowlanego, realnych uwa-
runkowań. Im ta zależność jest większa, tym bardziej 
uwydatnia się referencyjny aspekt zapisu. Ten sam 
szkic można interpretować na wiele sposobów. Kiedy 
szkicuję wizję przyszłego budynku, moja wypowiedź 
odsyła do kompozycji, formy, koloru, materiału. Ale 
przedstawia coś więcej: mówi o mnie, o moim smaku, 
zdolnościach, zaangażowaniu, talencie. Język łączy 
funkcję komunikacji z samoprezenatacją twórcy. 
Funkcja autoprezentacyjna języka architektury może 
być zupełnie pomijana na techniczno-budowlanym 
poziomie zapisu projektu, ma natomiast istotne 
znaczenie w podczas rodzenia się koncepcji dzieła. 
W pierwszym przypadku język oddaje znaczenie,  
w drugim przypadku uczucia i ideę. 

Rzeczywistość wyimaginowana za pomocą języka 
autoprezentacji może być o wiele bogatsza niż realnie 
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istniejąca architektura. Można w nim przedstawić 
przestrzeń o wiele bardziej atrakcyjną niż ta, która 
będzie po zbudowaniu obiektu. Można zaprezen-
tować nieistniejącą zieleń wokół domu, nieistnieją-
cych miłych ludzi spacerujących po nieistniejących 
chodnikach. Ten rodzaj języka bywa wykorzystywany 
przez developerów do wzmocnienia pragnień zakupu 
nieistniejących jeszcze domów.

Podsumowując, można stwierdzić, że język zapi-
su jest niezbywalną częścią architektury, podobnie 

jak scenariusz jest niodłączną częścią filmu, a tekst 
częścią sztuki teatralnej.

Oba wcielenia języka architektury realizują różne 
funkcje. Jedna służy do komunikacji, do przeka-
zywania informacji technicznych i ekonomicznych 
niezbędnych do wykonania dzieła, druga pozwala 
architektowi na autoprezentację, udostępnienie wizji 
architektonicznej przed realizacją. Kontrast pomiędzy 
projektem architektonicznym a jego realnym wciele-
niem w materialnie istniejące dzieło może świadczyć 
o sile języka zapisu architektury lub jego słabości.
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REMARKS ON THE RECORD OF ARCHITECTURE

The subject of this article is an analysis of relationships between the language of the record of architecture 
and its material embodiment in the shape of an architectural work.

Keywords: record of architecture, code of record, language of architecture

The record of architecture is a collection of gra-
phically recorded instructions, guidelines for the 
construction of defined architectural forms. If we 
know the language of record and we can read it, we 
understand its message. The code of record refers 
us to the form, function and construction of an ar-
chitectural work.

The subject of this article is an analysis of re-
lationships between the language of the record of 
architecture and its material embodiment in the shape 
of an architectural work.

We can distinguish two functions of record: refe-
rential and self-presentational.

a) The referential (defining) function is the techni-
cal record of a designed work in a standard, unam-
biguously understandable set of words, numbers 
and graphical symbols (normative architectural and 
constructional markings). Markings included here 
refer us directly and precisely to a meaning. First 
and foremost, this language serves communication 
between an architect, an investor, a contractor and a 
supervisor. Referential record is of universal charac-
ter – it is understood by professionals from various 
countries and cultural zones. The wrong or free 
interpretation of this record while raising a building 
may lead to a catastrophe. This kind of record is 

bound up with the engineering side of architectural 
creativity and tells us to treat our visions seriously 
and responsibly because we may be accounted for 
them on construction site.

b) Self-presentational function.
In the language of self-presentation, similarly to 

painting, record has got some aesthetic values. An 
architectural work may be imaginary – there is no 
necessity of creating it in reality. The material of this 
language is fantasy and imagination. This kind of 
record is of notional character, to a large extent – t is 
independent of building materials and real conditions. 
The stronger this dependence, the more emphasized 
the referential aspect of record. The same sketch may 
be interpreted in numerous manners. When I sketch a 
vision of a future building, my expression refers the re-
cipient to composition, form, colour, material. However, 
it presents something more: it informs him about me 
– my taste, abilities, involvement and talent. The lan-
guage combines the function of communication with 
the creator’s self-presentation. The self-presentational 
function of the language of architecture may be com-
pletely ignored at the technical and constructional level 
of the record of a design but it is very important for the 
conception of a work. In the former case, the language 
renders the meaning; in the latter – the feelings and 
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the idea. Reality imagined by means of the language 
of self-presentation may be much richer than the really 
existing architecture. Its space may be much more 
attractive than the space of an implemented object. 
It can present nonexistent greenery around a house, 
nonexistent nice people walking along nonexistent 
pavements. This kind of language is sometimes used 
by developers in order to strengthen people’s will to 
purchase nonexistent houses.

To sum up, we may state that the language of 
record is an inalienable part of architecture just like 

a screenplay is an inseparable part of a film or a text 
is a part of a theatrical play.

Both embodiments of the language of architecture 
fulfill different functions. One serves communication 
and the transfer of technical and economic informa-
tion necessary for the implementation of a work. The 
other enables an architect to present himself and to 
render his architectural vision before implementation. 
The contrast between an architectural design and its 
real embodiment as a materially existing work may 
prove the power of the language of the record of 
architecture or its weakness.
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CONSTRUISEZ VOUS-MEMES UNE PETITE SITUATION  
SANS AVENIR

Niniejszy krótki tekst jest głosem w dyskusji nad krytycznym stanem wiedzy i kultury klasy rządzącej w aktu-
alnej, przytłaczającej sytuacji post-liberalizmu. Mimo wszystko można wierzyć wyłącznie w lepszą przyszłość. 
Cena jest wysoka i trzeba się mocno napracować. Niemniej jednak spróbować trzeba.

Słowa kluczowe: kultura, polityka, środowisko, edukacja

Wierzę, że najważniejszym tematem, a mamy do 
czynienia z krytyczną sytuacją architektury i kultury, 
jest dziś kwestia edukacji. Ona jest architekturą teraz. 
Ona zawiera w sobie architekturę jutra. Edukacja na 
wszystkich poziomach. 

Edukację poprzedza kultura – kultura wszystkich, 
a w szczególności kultura projektantów i nie cho-
dzi tu bynajmniej o kulturę techniczną. Ta kultura  
i wiedza, które powinny być mniej monologiczne, 
są jedyną bronią, jaką mamy do dyspozycji w walce  
o przetrwanie kryzysu i aktualnego okresu frenetycz-
nej stagnacji. Kultura zaś oznacza powstawanie klasy 
rządzącej, która umie czytać i co za tym idzie umie 
dokonywać wyborów z głową.

Kultura niemonologiczna (a zatem wielologiczna) 
oznacza pracę mającą na celu bogactwo w szero-
kim znaczeniu tego słowa, a zatem dopuszczanie 
do krótkich spięć idei, a zatem posiadanie (osią-
gnięcie) otwartej kultury projektowania, faktycznie 
zaawansowanej i reformacyjnej zdolności projekto-
wania, unikanie zbyt prostych tabulae rasae, jedyna 
dostępna opcja projektanta. Stworzenie systemu 
myślenia przesadnego, słabego i rozproszonego, 
zorganizowanego strukturalnie jako semilattice, skąd 
lub przez co miasto nie jest drzewem [1]. Jednak 

oznacza to przede wszystkim, korzystając z terminu 
nieco altmodisch, posiadanie klasy rządzącej zdolnej 
przynajmniej do dokonywania wyborów. Dotyczy to 
również i w szczególności konkursów architektonicz-
nych, interesujących nas bezpośrednio z przyczyn 
czysto zawodowych, będących oknem wystawowym 
architektonicznej kultury jutra. Czy zdajemy sobie 
sprawę z tego, jakich szkód może narobić „klasa 
rządząca”, która nawet nie będąc wystarczająco 
do tego przygotowana jest (demokratycznym) or-
ganem decyzyjnym? Czy mamy świadomość, jak 
potrafi ograniczyć myślenie i poszukiwanie wiedzy 
władza kierująca się w swoich ocenach wyłącznie 
uprzedzeniami, której jedynym instrumentem jest 
budowana na tych uprzedzeniach i wynikająca  
z nich ignorancja? 

Ryzykuję łatkę malkontenta, ale wierzę, że jest to 
dzisiaj punkt krytyczny. Zbyt często stajemy przed 
komisjami (konkursowymi) i zleceniodawcami, któ-
rzy w swym bogactwie kulturowym rozumują wciąż 
w ramach pojęcia „brandu”: architektura to dla nich 
brand(ing), co z kolei przekłada się na systemy prak-
tycznie monofunkcjonalne ze względu na wymaganą 
rozpoznawalność marki, sztywne, tendencyjnie jedno-
razowe; struktury, innymi słowy, monologiczne.



48

„(...) w zeszłym roku przesłałem ci fotografię Lago Maggiore, gdzie po prawej widać było stary młyn przerobiony przez Rossiego 
na dom (własny). (...) W tym roku, po lekturze twojego tekstu, przypomniała mi się sterta drewna w Czarnym Lesie, niedaleko domu 
Aichera, w Rotis. Obie ilustracje opowiadają o, różnych oczywiście, interakcjach ze środowiskiem. Stąd tytuł „Umweltbürger und 
Umweltmacher”, tytuł książki Schnaidta z ’82, którą podarowałeś mi kilka lat temu. (...) Tytuł zostawiłem po niemiecku, chociaż 
zamierzałem go przetłumaczyć na ten, co robi i ten, co korzysta nie interpretując. Nie chodzi tu od razu o jakąś logikę, raczej  
o dopasowanie kawałków bardziej wymownego epigramatu, częściowo wymazanego przez jakąś zbawczą amnezję (...).
Federico de Donatis, z listu do Lorenzo Cottiego, czerwiec 2010
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Przygotowując wykład ambiente, creatività, politica 
(środowisko, kreatywność, polityka) [2] odnalazłem no-
tatkę Ruediego Baura sprzed kilku lat [3]. Baur, mówiąc 
w skrócie, zwrócił uwagę jak w dobie powszechnej 
telefonii komórkowej, nieznanego wcześniej ciągłego 
i globalnego przepływu informacji pojawia się masowe 
i niespotykane wcześniej zapotrzebowanie na systemy 
znaków rozponawczych, strach przed zgubieniem się 
większy niż kiedykolwiek, lokalizacyjny terror. Chodzi o 
sytuację, w której nie wiadomo, gdzie się jest (trudno 
wiedzieć co robić jeżeli nie wie się nawet, gdzie się 
jest). Biorąc pod uwagę, że ten lokalizacyjny terror 
nie wiąże się wcale ze wzrostem miejskiej złożoności 
czy gabarytami współczesnych metropolii, a raczej 
z niezdolnością czytania kontekstu i znaków rzeczy, 
domów, środowiska zurbanizowanego i nie, aspekt 
ten wyda się naprawdę niepokojący.

Ostatnio temat ten został podjęty i jest w fazie 
opracowywania w ramach dwóch prac: propozycji 
équipe LIN dla Grand Pari(s) [4] i w programie ba-
dawczym design2contest [5] prowadzonym przez 
uniwersytet w Zurychu, gdzie stanowił centralny punkt 
konferencji Design for the post-neoliberal city.

Co może zrobić mysz, gdy już zostanie złapana 
w pułapkę? Najlepiej zjeść kawalek słoniny nabity na 
haczyk [6].

Uważam zatem, że trzeba pilnie, również w życiu 
codziennym, stworzyć front wiedzy ponieważ jest 

ona wciąż – choć starym, to najlepszym – środkiem 
pozwalającym nam żyć razem i właściwie się rozwijać. 
Jedynym środkiem, jaki uświadamia nam przyna-
leżność do wyjątkowego i wspólnego ekosystemu 
(środowiska), z którym wchodzimy w pozytywne  
i kreatywne interakcje (gestalt) zapewniające postęp 
(polityka). Schemat strukturalny takiego działania jest 
może i prosty, również w swym trójkątnym obiegu 
(triadzie, jeśli ktoś woli, przywołując temat krakowskiej 
konferencji z ubiegłego roku). Tak czy inaczej wierzę, 
że to może być punkt wyjścia, co więcej: to powinien 
być punkt wyjścia. Dziś ani ten, co robi architekturę, 
ani ten, co o niej decyduje, zbyt często nie ma do 
stwarzania przyszłości najmniejszych predyspozycji 
intelektualnych.

 Oznacza to również wyjście z aktualnej sytuacji 
pełnej nieznośnej konieczności autodemonstracji 
(Aujourd’hui la globalisation accentue ses effets et 
une architecture dominante revendique clairement 
le mépris du contexte) [7], powracając do struktu-
ralnej racjonalności myślenia i zostawiając za sobą 
wszystkie czy to neo- czy postekspresjonizmy. Bo czy 
jesteśmy i chcemy pozostać w żenującej, krępującej 
i niezręcznej sytuacji pokazanej przez sytuacjonistów 
w 1955 i przypomnianej w tytule tego krótkiego 
tekstu, Construisez vous-mêmes une petite situation 
sans avenir ?

Locarno, 11 czerwca 2010
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[4] F. Geipel, G. Andi, Grand Paris métropole douce: hypo-
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2010, Zürich University of the Arts (ZHdK).
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[7] J. Nouvel, Manifeste de Louisiana, 2005.
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CONSTRUISEZ VOUS-MEMES UNE PETITE SITUATION SANS 
AVENIR

This short text is a voice in the debate over the critical state of the knowledge and culture of the ruling classes 
in the overwhelming post-liberal situation we are living in. One can only hope in a better future. The price is 
high and the work to be done is hard. However, we have to try.

Keywords: culture, politics, environment, education

We are in the situation of architectural and cultural 
emergency and I believe that the main today’s con-
cern is education. It is architecture now. It contains the 
architecture of tomorrow. Education on all levels.

Education follows culture – culture of everyone, 
but of designers in particular – and it is not the mat-
ter of technical culture. Both culture and knowledge, 
which should be less monologic, are the only weapon 
we have at our disposal to survive the crisis and the 
current period of frenetic stagnancy. And culture 
means to form the ruling classes able to read and, in 
consequences, to choose using their mind.

A non-monologic culture (multi-logic then) means 
working for wealth in the broadest sense of the word, 
therefore allowing to short-circuit the ideas, therefore 
having (reaching) an open design culture, an effecti-
vely advanced and reformist ability to plan, refusing 
easy, too easy, tabulae rasae, the only practicable 
option for a designer; to form a system of redundant, 
weak and diffused thinking, structurally organized as a 
semilattice, for what or why a city is not a tree [1]. 

But above all, it means – using a term that may 
seem altmodisch – having the ruling classes that are at 
least able to judge. It may be and it is in particular re-

lated to architectural competitions, which are particular 
concern of ours because of professional reasons and 
which are shop-windows of the architectural culture of 
tomorrow. Do we realize what damages may be caused 
by an unprepared ‘ruling class’ acting as a democratic 
decision-making authority? Are we aware of how such 
authorities guided in their judgements by prejudices 
restrict thinking and research? Authorities whose only 
instrument is ignorance built on those prejudices?

I risk here to be considered a malcontent, but I be-
lieve that, today, that today we have reached a critical 
point. Too often we stand in front of the (competition) 
jury and clients who, for their “cultural richness”, still 
reason in terms of “brand”. They perceive architecture 
as brand(ing), i.e. as systems that are monofunctional 
in fact, with regard to recognisability required for a 
brand, rigid, basically disposable; in other terms, 
monologic structures.

In the presentation titled ambiente, creatività, 
politica (environment, creativity, politics) [2] I quoted 
a note by Ruedi Baur written few years ago [3]. In 
short, Baur pointed out how nowadays, in the age 
of widespread mobile telecommunications and 
unparalleled total and continuous information flow, a 
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(...) last year I sent you a photo of Lago Maggiore, where, on the right, you could see the old mill transformed by Rossi into 
(his own) house. (...) This year, after reading your text, a stack of wood in the Black Forest near the Aicher’s House, in Rotis, 
came to my mind. Both pictures tell an – obviously different – story about interacting with the environment. Hence the title 
‘Umweltbürger und Umweltmacher”, the title of the book by Schnaidt of ’82 that you gave me few years ago. (...) I left the 
title in German, although I intended to translate it as the one who creates and the one who uses without interpreting. It is 
not necessarily a sort of logic, but matching elements of some better articulated epigram, partially erased by some salvific 
amnesia (...).
Federico de Donati’s, from a letter to Lorenzo Cotti, June 2010
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new mass request for sign systems arises, a fear of 
being lost that has never been seen before, a terror 
of localization. It is about not to know where you are 
(and it is difficult to know what to do when you don’t 
even know where you are). A worrisome aspect, 
considering that terror of localization does not refer 
to the growth of urban complexity, to dimensions of 
metropolis; it is rather connected with inability to read 
the context, the signs of things, houses, urban and 
non-urban environment.

Recently, this subject was taken up in two rese-
arches: by the équipe LIN in the proposal for Grand 
Pari(s) [4] and by University of Zurig in design2contest 
[5], where it was marked as a central point of the 
conference on Design for the post-neoliberal city.

What is the best thing that a mouse once trapped can 
do? To eat the piece of lard stuck on the hook [6].

As far as I’m concerned, we urgently need (also in 
everyday life) to open a front of knowledge because 
knowledge is still the oldest but the best means that 
allows us to live together and grow properly. It is the 
only means that makes us realize that we are a part 
of unique and common ecosystem (environment) we 

are positively and creatively interacting with (gestalt) 
providing progress (politics). The structural scheme 
of such action may seem simple in its triangular 
circuit (a triad, if one wishes recalling the last year’s 
Cracow conference). One way or another, I believe 
it could be a starting point, what is more: it should 
be the starting point. Too frequently neither the one 
who makes architecture, nor the one who decides has 
any intellectual predispositions to do so nowadays/ 
Nowadays it is too frequent that neither the one who 
makes architecture, nor the one who decides has any 
intellectual predispositions to create future.

It means also to get out of this current situation 
full of exasperated need of self-expression (Aujo-
urd’hui la globalisation accentue ses effets et une 
architecture dominante revendique clairement le 
mépris du contexte) [7], going back to the structural 
rationality of thinking, leaving behind all neo- and 
post-expressionisms. Since / if we are keeping and 
willing to keep things as they are – embarrassing as 
showed by the Situationist International in 1955 and 
recalled in the title of this short text: Construisez vous-
mêmes une petite situation sans avenir?

Locarno, June 11th, 2010

NOTES

[1] C. Alexander, Note sulla sintesi della forma, Milano 1967.
[2] L. Cotti, ambiente, creatività, politica, workshop amatita, 
Facoltà di Architettura, Alghero, 2010.
[3] R. Baur, Identité de lieux, Paris 2004.
[4] F. Geipel, G. Andi, Grand Paris métropole douce: 
hypothèses sur le paysages post-Kyoto, Paris, 2009.
[5] Design for the post-neoliberal city, march 12th–13th, 
2010, Zürich University of the Arts (ZHdK).
[6] Christian Friedrich Hebbel.
[7] J. Nouvel, Manifeste de Louisiana, 2005.
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DOM PRYWATNY JAKO ARCHITEKTURA OPARTA NA IDEACH

Domy prywatne są tym obszarem architektury, który mimo zdominowania przez wzorce kultury masowej, 
nadal stwarza architektom najlepsze możliwości zaprezentowania własnej filozofii twórczej i zbudowania 
reputacji zawodowej. Są naturalnym polem testowania nowych idei architektonicznych, które później mogą 
być rozwijane w obiektach o większej skali i większym stopniu złożoności. 

Słowa kluczowe: dom prywatny, idea architektoniczna, kontekst kulturowy, kontekst przestrzenny

Wprowadzenie
W tezach konferencji trafnie zauważono, że nie ma 

dziś jednej teorii architektury, jest za to wiele teorii, 
będących intelektualnym uzasadnieniem autorskich 
postaw twórczych. Teorie te znajdują odzwierciedle-
nie także w projektach domów prywatnych. Chociaż  
w znakomitej większości ten obszar architektury zdo-
minowany jest przez produkt katalogowy, nie brakuje 
– całe szczęście – klientów, którzy oczekują rozwiązań 
nietypowych, skrojonych na miarę ich oczekiwań, 
zawierających istotny dla nich przekaz. 

Dom prywatny jest więc z jednej strony najbardziej 
trwałą ostoją tradycji, z drugiej – polem testowania 
nowych idei architektonicznych, wyrastających z kry-
tyki współczesnego społeczeństwa i kultury masowej. 
Nawet dla wielkich, uznanych architektów dom pry-
watny jest wciąż fascynującym wyzwaniem, zapewne 
dlatego, że jego wizja jest nie tylko profesjonalnym 
spełnieniem potrzeb utylitarnych, ale także przeka-
zem poglądów na kwestie prywatności, domowości, 
stosunku do kontekstu naturalnego i kulturowego. 
Dom prywatny staje się „miejscem” tylko wtedy, gdy 
mieszkańcy w pełni się z nim identyfikują, gdy jego 
przestrzeń fizyczna staje się częścią ich przestrzeni 
egzystencjalnej. Forma architektoniczna jest materiali-

zacją idei – wypływającej od architekta i akceptowanej 
przez przyszłych użytkowników.

Z miłości do przyrody
We współczesnej architekturze chyba nie ma nurtu, 

który bardziej afirmowałby naturę niż tzw. amerykańska 
szkoła architektury organicznej. Dokonania jej przedsta-
wicieli, na czele z Brucem Goffem i Bartem Princem, 
wykraczają poza wrigtowską koncepcję organiczności, 
wprowadzając elementy naśladownictwa form natu-
ralnych (geomorfizm i biomorfizm) i mimetycznego 
upodobnienia do otoczenia. Projektowane w tym duchu 
domy nie tylko wpisują się w krajobraz, ale stają się 
jego częścią. Przykładem doskonale „zamaskowanego” 
obiektu jest dom na pustyni High Desert niedaleko Palm 
Spring, zaprojektowany przez Kena Kelloga. Położony 
na stoku skalistego wzgórza, wtapia się w podłoże 
dzięki wzniesieniu ścian z tego samego materiału  
i zastosowaniu jako przykrycia betonowych łupin, nawią-
zujących formą i kolorem do spoczywających wokół oto-
czaków. Częścią naturalnego krajobrazu stał się też dom  
w Sun Walley w stanie Idaho, autorstwa Barta Princa. 
Jest jak wąż pełzający po prerii, wyginający się na pofał-
dowanym podłożu, połyskujący w słońcu łuską gontu, 
stopiony kolorystycznie z ochrowym kolorem gleby  



55

i spalonych słońcem traw. Jest to architektura ewident-
nie podporządkowana naturze, a przy tym czerpiąca  
z niej pomysły formalne. 

Pomimo upływu wielu lat ikoną amerykańskiej 
szkoły architektury organicznej pozostaje Dom Ba-
vingerów w stanie Oklahoma, zrealizowany w latach 
1950–1955, wg projektu Bruca Goffa. Łączy on wątki 
przyrodonaśladowcze z regionalnymi i ideą ad-hoc, 
czyli budowania z materiałów znalezionych w okolicy, 
nie tylko naturalnych, ale także re-used. Gospoda-
rze, miłośnicy przyrody, zażyczyli sobie rozwiązania  
z otwartą przestrzenią, w której mogliby zajmować się 
wspólnym hobby – uprawą kwiatów. Ich dom, zawieszo-
ny na maszcie – rurze szybu naftowego, został wkom-
ponowany w skarpę nadrzeczną. Jego plan opiera się 
na logarytmicznej spirali, podobnie jak forma ślimaka. 
Wzdłuż spirali biegną ściany zewnętrzne wykonane  
z niedbale ułożonych, nieociosanych kamieni i głazów 
narzutowych. Przez duże przeszklenie salonu taras 
nadrzeczny przenika do wnętrza, przeobrażając się  
w skalny ogród z bujną roślinnością i stawem. W domu 
nie ma tradycyjnych pomieszczeń, tylko zawieszone 
nad przestrzenią wspólną platformy, wykonane z dzio-
bów samolotów. Rozmieszczone są one regularnie na 
planie spirali, na różnych wysokościach, stosownie do 
zwiększającej się wysokości dachu. Dom Bavingerów 
jest ekstremalnie zindywidualizowanym przykładem 
połączenia architektury z naturą, a przy tym bardzo 
„osobistym”, oddającym naturę jego mieszkańców. 

Naturalnie i nowocześnie
Inaczej niż architekci organiczni, bycie w zgodzie 

z naturą, pojmuje Gleen Murcutt. Nazwany mistrzem 
zwyczajności i australijskim patriotą, wywodzi formę 
domu z krajobrazu i klimatu, zarówno w sensie funk-
cjonalnym, estetycznym, jak i technicznym. Z założenia 
nie stosuje zaawansowanych systemów instalacyjnych; 
projektowane przez niego domy są w naturalny spo-
sób zacieniane, wentylowane i ogrzewane kominkami. 

Efektem posługiwania się prostymi, logicznymi, dosto-
sowanymi do miejscowych warunków rozwiązań są 
niemalże archetypiczne formy architektoniczne. Domy: 
Marii Short, Mariki Alderton, Magney’ów, Fletcherów 
nieprzypadkowo przypominają szopy, stodoły, cha-
rakterystyczne dla krajobrazu kulturowego rolniczych 
obszarów Australii. Ich długie, parterowe bryły nie 
dominują w otwartej przestrzeni pozbawionej wysokich 
drzew. Estetyczny związek z otoczeniem podkreśla 
kolorystyka przybierająca barwy buszu, spalonych 
słońcem traw i spłowiałego drewna. Domy projektowa-
ne przez Murcutta doskonale łączą ekologię z estetyką. 
Pozbawione nachalnej regionalności są autentycznie 
lokalne i nowoczesne zarazem.

W dżungli miejskiej
Miasto można kochać, nienawidzić, można też 

podjąć z nim dialog. Pierwsze domy zaprojektowane 
przez Franka O. Gehrego w Los Angeles były nie tylko 
manifestem jego filozofii twórczej, ale także wyrazem 
stosunku autora do miasta i jego kultury. 

Dokonując kontrowersyjnej rozbudowy własnego 
domu w Santa Monica, Gehry użył zwykłej drucianej 
siatki, blachy falistej, surowego betonu, surowej sklej-
ki, a nawet różowego azbestu. Wykorzystanie tanich, 
„śmieciowych” materiałów było absolutnie świadomą 
decyzją artystyczną – Gehry wielokrotnie twierdził, że 
sztuka nie potrzebuje drogich materiałów i że jego 
przyjaciele–rzeźbiarze tworzyli rzeczy piękne używa-
jąc tylko kawałków drewna lub papieru. Na pierwszy 
rzut oka stworzony kolaż materiałów i form wydaje 
się przypadkowy, chaotyczny i niedokończony. Ale  
w tym pogmatwaniu (jungle architecture) jest właśnie 
cały sens. Nagłe przejścia między różnymi materia-
łami, brzydkie połączenia, nawet asfalt na podłodze  
w kuchni, wszystko to jest powtórką pewnych kadrów, 
z którymi na co dzień spotykamy się w amerykańskim 
mieście. Wolny od dotychczasowych konwencji pro-
jekt niesie w sobie ewidentny przekaz – jest krytyczną, 
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1. Bavinger House, k/Norma, stan Oklahoma,1955, autor: Bruce Goff   2. Dom w Sun Valley, Idaho, 1988, autor: Bart Brince 
3. Dom Marii Short, Kempsey, 1974, Gleen Murcutt   4. Dom własny w Santa Monica, 1978, autor: Frank O.Gehry   5. Dom 
Nortona w Venice, autor: Frank O.Gehry   6. Winton Guest House, Wayzata,1987, autor: Frank O.Gehry 7. Kidosaki House, 
Tokio, 1986, autor: Tadao Ando   8. Curtain Wall House, Tokio, 1995, autor: Shigeru Ban   9. Naked House, Saitama, 2000, 
autor: Shigeru Ban
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architektoniczną odpowiedzią na chaos urbanistyczny 
Los Angeles i na pełną chaosu kulturę tego miasta. 
Jest też afirmacją piękna procesu powstawania, za-
gubionego przez przemysłowe wytwarzanie. 

Podobny przekaz zawarty jest w domu Nortona, 
zbudowanym przy plaży w Venice. Wygląda on jak 
naprędce sklecone schronienie z materiałów, które 
akurat znalazły się pod ręką. Nie zabrakło tam nawet 
drewnianej kłody wyrzuconej przez morskie fale. 
Znakiem rozpoznawczym domu jest wolno stojąca 
pracownia, ukształtowana na podobieństwo kabin 
ratowników. Gehry sięgnął tu do wzorca ze świata 
kultury masowej i przeniósł go do świata sztuki.

Idea rozbicia
Rezydencje projektowane przez Gehrego w póź-

niejszym okresie, jak Winton Guest House czy Shnabel 
House wnoszą pewną tajemniczość, odrobinę humoru 
i fantazji. W rzeczywistości wnoszą też ideę rozbicia. 
Dom Wintonów składa się z 6 brył, z których każda 
ma inną formę i wykończona jest innym materiałem. 
Każdy pokój staje się budynkiem na swoich własnych 
prawach. To co Wright scalił w otwartym planie, Ghe-
ry skrajnie rozczłonkował. Rozbicie planu domu ma 
swoje znaczenie – odzwierciedla liberalizację życia 
rodzinnego i rozpadanie się współczesnej kultury. 
Dekonstrukcja tradycyjnej bryły i funkcji, eksplodujące 
formy stają się odpowiedzią na nasze czasy, pełne 
zróżnicowania, sprzeczności i niepewności. Ideę roz-
bicia odnajdujemy także w malowniczych koncepcjach 
domów Joshuy Sweitzera (Monument Joshua Tree), 
Diany Agrest (House on Sag Pond), Daryla Jacksona 
(Beach House). 

Dom introwertyczny 
O ile Gehry w swoich dekonstrukcyjnych domach 

podejmuje szorstki dialog z miastem, to wielu japoń-
skich architektów, w tym Tadao Ando i Ushida Findley, 
przyjmuje wobec otoczenia zdecydowanie inną – intro-

wertyczną – postawę. W odpowiedzi na nieprzyjazne 
środowisko miejskie: bałagan urbanistyczny, hałas, 
niewyobrażalne zagęszczenie zabudowy i bardzo małe 
działki – projektowane przez nich domy odgradzają się 
od świata zewnętrznego i zwracają ku wnętrzu. 

W przypadku Tadao Ando hasło my home is my 
castle przybiera formułę my plot is my castle (domy 
rodziny: Kidosaki, Koshino, Matsumoto, Nagayama, 
Azuma). Wysokie ściany jakie stawia wzdłuż granicy 
działki czynią z całej parceli przestrzeń ściśle pry-
watną. Mają też znaczenie metafizyczne: są skorupą 
wydzielającą przestrzeń życiową, z jednej strony 
chroniącą przed ingerencją z zewnątrz, z drugiej – 
zatrzymującą wypływanie spraw wewnętrznych na 
zewnątrz. Ufortyfikowane od zewnątrz domy otwierają 
się do środka – na wewnętrzne podwórka – oazy spo-
koju, żyjące rytmem dnia i nocy, pór roku. Podwórka 
są najczęściej nagie i puste, a jeżeli znajduje się  
w nich pojedyncze drzewo lub krzew – jest pięknie 
uformowany – stając się symbolem natury w mieście. 
Tadao Ando uważa, że człowiek żyjący w mieście już 
dawno stracił kontakt z naturą. Autentyczne pozostaje 
tylko słońce, deszcz, wiatr i chłód. Zjawiska te mają 
znaczenie tylko wówczas, gdy przenikają do wnę-
trza domu. W sposób ekstremalny realizuje tę myśl 
w domu Azumo, gdzie zmusza mieszkańców, aby 
przechodzili przez otwarty dziedziniec i w ten sposób 
mieli kontakt z warunkami atmosferycznymi.

Ushida Findley w serii prywatnych domów: Truss 
Wall House, Echo Chaber, Soft and Hairy daje pokaz 
sztuki zamknięcia, będącej przeciwieństwem „pogma-
twania” i rozczłonkowania. Sercem Truss Wall House 
jest maleńki dziedziniec na poziomie wyniesionego 
parteru, który sam w sobie jest cudem, zważywszy na 
mały plan budynku. Metafizyka zamknięcia i skupienia 
występuje także w domach Masakaru Takasakiego: 
Egg Mouse, Crystal Light, Zero-Cosmology, w któ-
rych autor stosuje ulubioną formę jaja, jako symbolu 
narodzin i kreatywności. 
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Idea zmienności
Do kwestii ochrony prywatności inaczej podcho-

dzi Shigeru Ban, który opowiada się za architekturą 
elastyczną, mającą zdolność dostosowywania się 
do zmieniających warunków, tak jak człowiek, który 
zmienia ubranie w zależności od sytuacji lub pogody. 
Zamiast stałego wydzielenia domu ścianami zewnętrz-
nymi proponuje elementy ruchome. W Curtain Wall 
House są nimi: kurtyna zawieszona na zewnętrznej 
krawędzi tarasu oraz przesuwane, szklane ściany po-
między tarasem a wnętrzem. Pozwalają one tworzyć 
różne kombinacje otwarcia i zamknięcia przestrzeni.  
W Glass Shutter House problem rozwiązany jest jeszcze 
prościej – za pomocą przemysłowej rolety, która zmienia 
szklaną kostkę w szczelnie zamknięte pudełko. 

Idea elastyczności, zapoczątkowana przez pierw-
szych modernistów, w realizacjach Shigeru Bana łączy 
się z koncepcją przestrzeni uniwersalnej. W Wall Less 
House stałymi elementami wnętrza są tylko urządze-
nia sanitarne i trzon kuchenny, natomiast ewentualne 
podziały-wydzielenia przestrzeni dokonywana są za 
pomocą kurtyn. Szczególnym przypadkiem domu 
prywatnego z minimum prywatności jest Naked House. 
Powstał na zamówienie trzypokoleniowej rodziny, która 

pragnęła takiej aranżacji przestrzeni, aby jej członko-
wie nie byli stale odseparowani i jak najwięcej czasu 
spędzali razem, zajmując się swymi czynnościami. Dla 
tak określonego modelu życia architekt zaprojektował 
transparentny kontener z przeszklonymi ścianami 
przesłanianymi kotarą, w którym pokoje są ruchomymi 
pudełkami bez okien i drzwi. Pudełka mogą być usta-
wiane w różnych pozycjach, tworząc różne aranżacje 
wnętrza, mogą być tez wystawiane na zewnątrz. 

Podsumowanie
Przedstawione domy zaprojektowane przez znanych 

architektów reprezentują różne rozumienie domowości 
i prywatności, różne postawy wobec kontekstu przyrod-
niczego i kulturowego. Wspólną cechą tych domów jest 
tylko to, że każdy powstał na podstawie  jakiejś idei, 
która zdominowała jego rozwiązanie. Dla propagatorów 
architektury organicznej jest to afirmacja natury, dla Ta-
dao Ando – metafizyka zamknięcia, dla Glena Murcutta 
– związek z krajobrazem i klimatem; u Franka Gherego 
– dom jest odzwierciedleniem chaosu współczesnych 
miast i rozpadającej się kultury, natomiast Shigeru Ban 
rzuca wyzwanie tradycyjnemu pojęciu intymności, do-
mowości i trwałości struktury. 
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A PRIVATE HOUSE AS ARCHITECTURE BASED UPON IDEAS 

Private houses are an area of architecture which – even though dominated by the patterns of mass culture 
– still offers architects the best opportunity to present their own creative philosophy and to establish profes-
sional reputation. They make a natural testing ground for new architectural ideas that can be later developed 
in designs of a larger scale and increased complexity.

Keywords: private house, architectural idea, cultural context, spatial context 

Introduction
The conference theses point out rightly that there 

is not a single theory of architecture today – there are 
numerous theories being an intellectual justification 
for authorial creative attitudes. These theories are 
reflected in designs of private houses, too. The pre-
vailing part of this area of architecture is dominated 
by the catalogue product; fortunately, there are also 
many clients who expect untypical moderate solutions 
including a significant message.

Thus, on the one hand, a private house is the most 
durable bastion of tradition; on the other hand, it is  
a testing ground for new architectural ideas growing 
from the criticism of the contemporary society and 
mass culture. Even for great, acknowledged architects, 
a private house still makes a fascinating challenge 
because its vision is not just the professional fulfillment 
of utilitarian needs but also a transfer of opinions 
concerning the questions of privacy, homeliness and 
an attitude towards the natural and cultural context.  
A private house becomes a “place” when its residents 
fully identify with it, when its physical space becomes  
a part of their existential space. An architectonic form is 
the materialization of an idea coming from an architect 
and accepted by its future users.

For the Love of Nature
Contemporary architecture has not got a trend 

which would praise nature more strongly than the 
so-called American school of organic architecture. 
The achievements of its representatives under the 
leadership of Bruce Goff and Bart Prince go beyond 
Wright’s concept of the organic and introduce some 
elements of imitating natural forms (geomorphism 
and biomorphism) and mimetic convergence with 
the surroundings. Houses designed in this spirit not 
only adjust to the landscape but become its part. An 
example of a perfectly “masked” object is a house in 
the High Desert near Palm Springs designed by Ken 
Kellog. Located on a rocky slope, it adjusts itself to 
the ground owing to its walls of the same material 
and the application of concrete shells as covering 
whose form and colour refer to the boulders lying all 
around. A house in Sun Valley, Idaho, designed by 
Bart Prince, has also become a part of the natural 
landscape. It resembles a snake crawling in the pra-
irie, bending on the wavy ground, glittering in the sun 
with its scale of the shingle, matching the ochre of 
the soil and the sunburnt grasses. This architecture is 
obviously subordinate to nature and draws its formal 
ideas from it.
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1. Bavinger House, near Norma, Oklahoma, 1955, author: Bruce Goff  2. House in Sun Valley, Idaho, 1988, author: Bart 
Prince  3. Maria Short’s house, Kempsey, 1974, Glenn Murcutt  4. Gehry’s house in Santa Monica, 1978, author: Frank 
O. Gehry  5. Norton’s house in Venice, author: Frank O. Gehry  6. Winton Guest House, Wayzata,1987, author: Frank O. Gehry  
7. Kidosaki House, Tokyo, 1986, author: Tadao Ando  8. Curtain Wall House, Tokyo, 1995, author: Shigeru Ban  9. Naked 
House, Saitama, 2000, author: Shigeru Ban
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Although time goes by, the icon of the American 
school of organic architecture is still Bavinger House 
in Oklahoma implemented in 1950–55 according to 
Bruce Goff’s design. It combines motifs which imitate 
nature with some regional threads and the idea of 
ad-hoc, i.e. building of natural and reused materials 
found in the neighbourhood. The nature-loving hosts 
wished for a solution with an open space where they 
could practise their hobby – the cultivation of flowers. 
Their house, hung on a mast – an oil well tube, is 
adjusted to a riverside slope. Its plan is based on a 
logarithmic spiral similar to the form of a snail. The 
external walls of carelessly arranged, natural stones 
and boulders follow the spiral. A riverside terrace 
enters the interior through the glassed-in living room 
and transforms into a garden with lush plants and a 
pond. The house has not got any traditional rooms, 
only some platforms made of aircraft noses hung over 
a shared space. They are arranged regularly on the 
plan of the spiral, at various heights, befittingly to the 
increasing height of the roof. Bavinger House is an 
extremely individualized example of a combination 
of architecture and nature, a very “personal” one 
rendering its residents’ character.

Naturally and Modernly
Glenn Murcutt, called the master of ordinariness 

and an Australian patriot, understands accordance 
with nature differently from organic architects. He 
derives the form of a house from the landscape and 
the climate in the functional, aesthetical and technical 
sense. He never uses any advanced systems of in-
stallations: his houses are naturally shaded, ventilated 
and heated by fireplaces. The effects of using simple, 
logical solutions adjusted to the local conditions are 
nearly archetypical architectonic forms. The houses 
of Maria Short, Marika Alderton, the Magneys or the 
Fletchers purposefully resemble sheds and barns 
characteristic of the cultural landscape of the agri-

cultural regions of Australia. Their long, one-storey 
bodies do not dominate in the open space without 
any tall trees. An aesthetic relationship with the surro-
undings is emphasized by their colours assuming the 
hues of the bush, sunburnt grass and faded wood. 
Houses designed by Murcutt combine ecology and 
aesthetics in an excellent manner. Devoid of pushy 
regional character, they are authentically local and 
modern as well.

In the Urban Jungle
One can love the city, hate it or establish a dia-

logue with it. The first houses designed by Frank O. 
Gehry in Los Angeles was a manifest of his creative 
philosophy as well as an expression of his attitude 
to the city and its culture.

Implementing the controversial extension of his 
own house in Santa Monica, Gehry used a casual 
wire net, corrugated iron, unprocessed concrete, 
unseasoned plywood, even pink asbestos. The use of 
“junk” materials was an absolutely conscious artistic 
decision – Gehry often said that art did not need any 
expensive materials, that his befriended sculptors 
created beautiful things of pieces of wood or paper 
only. At the first glance, this collage of materials 
and forms seem accidental, chaotic and unfinished. 
However, all the sense lies in its confusion (jungle 
architecture). Sudden transitions between various 
materials, ugly connections, even asphalt on the 
kitchen floor – all these make a repetition of certain 
frames encountered in an American city every day. 
Free from previous conventions, the design carries 
a clear message – it is a critical, architectural answer 
to the urban chaos of LA with its hectic culture. It is 
also an affirmation of the beauty of the process of 
formation lost in industrial production.

Norton’s house, built on a beach in Venice, carries 
a similar message. It looks like a quickly assembled 
shelter of casual materials. There is even a wooden 



log thrown away by the sea waves. The hallmark 
of the house is a freestanding studio shaped like 
lifeguards’ cabins. Gehry reached for a model from 
the world of mass culture and transferred it to the 
world of art.

The Idea of Breakup
Residences designed by Gehry in a later period, 

such as Winton Guest House or Schnabel House, 
contribute a degree of mysteriousness, humour 
and fantasy. In fact, they also contribute the idea 
of breakup. Winton Guest House consists of six 
bodies – each of them has got a different form and 
is finished with a different material. Each room be-
comes a building subject its own laws. What Wright 
integrated in an open plan, Gehry dismembered 
extremely. The breakup of the house plan has got 
its meaning – it reflects the liberalization of family life 
and the disintegration of contemporary culture. The 
deconstruction of the traditional body and function, 
exploding forms become an answer to our times, 
full of diversity, contradiction and uncertainness. We 
can also find the idea of breakup in the picturesque 
concepts of houses by Joshua Sweitzer (Monument 
Joshua Tree), Diana Agrest (House on Sag Pond) or 
Daryl Jackson (Beach House).

An Introvert House
While Gehry establishes a rough dialogue with the 

city in his deconstructionist houses, numerous Japa-
nese architects, including Tadao Ando and Ushida 
Findley, assume a completely different – introvert – 
attitude towards the surroundings. In response to an 
unfriendly urban environment – urban mess, noise, 
unimaginable density and tiny plots, their houses 
separate themselves from the outside world and turn 
towards the interior.

In the case of Tadao Ando, the slogan My home 
is my castle is transformed into My plot is my castle 

(Kidosaki, Koshino, Matsumoto, Nagayama and Azu-
ma Houses). Tall walls along the plot border make the 
whole strictly private. They also have got a metaphy-
sical meaning: they act as a shell separating a living 
space – from one side, protecting it from interference 
from the outside; from the other side, stopping the 
outflow of internal affairs. The houses, fortified from 
the outside, open to the inside, to the internal cour-
tyards – an oasis of peace and quiet, living in the 
rhythm of day and night as well as the seasons. The 
courtyards are usually bare and empty; if there is 
a single tree or a bush, it is formed beautifully and 
becomes a symbol of nature in the city. Tadao Ando 
thinks that urban man lost touch with nature long ago. 
Only the sun, the rain, the wind and the cool are still 
authentic. These phenomena are significant when 
they enter an interior. In an extreme way, he realizes 
this concept in Azuma House where he forces the 
residents to cross an open courtyard in order to have 
contact with the atmospheric conditions.

In a series of private houses: Truss Wall House, 
Echo Chamber, Soft and Hairy, Ushida Findley 
presents the art of enclosure being the opposite of 
“confusion” and dismemberment. The heart of Truss 
Wall House is a tiny courtyard at the level of the ra-
ised ground floor which is a miracle itself considering 
the small plan of this building. The metaphysics of 
enclosure and concentration can be also found in 
these houses designed by Masakaru Takasaki: Egg 
House, Crystal Light and Zero-Cosmology where the 
author uses his favourite form of an egg as a symbol 
of birth and creativity.

The Idea of Changeability
Shigeru Ban approaches the question of the pro-

tection of privacy in a different manner. He chooses 
flexible architecture capable of adjusting to the chan-
ging conditions like man who changes his clothes 
depending on the weather. Instead of dividing a house 
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with external walls, he suggests movable elements. 
In Curtain Wall House, they are: a curtain hung on 
the external edge of the terrace and movable glass 
walls between the terrace and the interior. They make 
it possible to create various combinations of opening 
and closing the space. In Glass Shutter House, this 
problem is solved a simpler way – by means of an 
industrial roller blind which changes a glass cube into 
a tightly closed box.

In Shigeru Ban’s implementations, the idea of fle-
xibility, conceived by the first modernists, is combined 
with the concept of a universal space. The permanent 
elements of the interior of Wall Less House are just 
sanitary facilities and the kitchen core, while possible 
divisions of the space are facilitated by curtains. A 
special case of a private house with minimum privacy 
is Naked House. It was commissioned by a three-
generation family which wanted the arrangement of 
the space to connect its members so that they could 
spend much more time together. For such a life mo-
del, the architect designed  a transparent container 

with glazed walls shut out by a curtain where the 
rooms are movable boxes without any windows or 
doors. The boxes may be arranged in various posi-
tions to make different interior arrangements or be 
taken outside.

Summary
The presented houses, designed by famous 

architects, represent various comprehensions of 
homeliness and privacy, various attitudes towards 
the natural and cultural context. They share just 
one feature: each of them is based upon an idea 
which dominated its solution. For the propagators 
of organic architecture, it is the affirmation of nature; 
for Tadao Ando – the metaphysics of enclosure; for 
Glenn Murcutt – a relationship between a landscape 
and the climate; for Frank Gehry – a house reflects 
the chaos of contemporary cities and their disinte-
grating culture; Shigeru Ban issues a challenge to 
the traditional notions of intimacy, homeliness and 
the durability of a structure.
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EMERGENCJA I PARADOKSALNY KAMUFLAŻ W ARCHITEKTURZE 
WSPÓŁCZESNEJ. TEORIA EMERGENTNYCH SYSTEMÓW PRZE-
STRZENNYCH

Emergencja (łac. emergere – wynurzyć, wydobyć) jest pojęciem filozoficznym oznaczającym proces, w którym 
wyższy stopień bytu powstaje w wyniku nakładania się i oddziaływania niższych stopni bytowych. Głębsze 
warstwy świadomości biorą udział w niejako samoistnym wynurzaniu się nowego, a synergiczne współdziała-
nie w synektyce kreatywnego procesu twórczego potęguje symbiozę twórczą różnych warstw. W tym sensie 
synergia jest jedną z form emergencji, powszechnego mechanizmu powstawania miast i architektury.

Słowa kluczowe: emergencja, przestrzeń, estetyka

Formalna negacja porządku jest tak samo  
rodzajem porządku

Roland Barthes

Dispositioni – discorso
Architektura dzisiejsza określa naszą teraźniejszość. 

Architektura zawsze była, jest i będzie wyrazem prze-
strzennym czasu, w którym powstaje. Architektura była, 
jest i będzie sztuką przestrzeni. Wczoraj, dziś i jutro 
architekci budowali, budują i będą budowali swoje teo-
rie, swoje idee i swoje dzieła. Idee architektury zawsze 
były, są i będą tworzone dla danej oryginalnej terażniej-
szości. Tezą dzisiejszej teorii architektury jako „sztuki 
przestrzeni” (Raumkunst) jest idea integracji środków 
technologicznych z celami estetyki i etyki społecznej. 
W tej tezie zawarta jest przeszłość, teraźniejszość oraz 
przyszłość architektury. Czy wyraz przestrzenny idei 
architektonicznej, czy idea jest adekwatna, czyli jedno-
znaczna z wyrazem czasu, to pytanie dotyczące teorii 
architektury rozwoju idei na przestrzeni wieków. Jeżeli 
chodzi o rozwój idei architektonicznych można stwier-

dzić, że oryginalność zawsze była i będzie najważniejszą 
kategorią estetyki architektury. Oryginalność historycz-
na każdej epoki jest kategorią estetyczną wyrażającą 
się w oryginalności twórców danej epoki. Znaczące 
dzieła architektury były, są i będą zawsze wyjątkowe  
i wybitne, jeżeli stanowią komunikat idei czasu, czyli 
są tą Signature Architecture wyróżniającą się z bezide-
owej przeciętności danej epoki. Teraźniejszość zawsze 
zależna jest i będzie od przeszłości, dlatego przeszłość  
i teraźniejszość zawsze będą budowały przyszłość. Nie 
ma przyszłości bez teraźniejszości ani przeszłości. Stąd 
pochodzi teza o stałym rozwoju architektury. Prawdziwy 
twórca architektury nie odcina się od form tworzonych 
przez poprzedników. Wyraz kontradykcji architektury 
danej epoki w stosunku do epok poprzedzających jest 
wyrazem ciągłego rozwoju i zmienności historycznej 
czasu i architektury. Co prawda Einstein powiada, że 
czas jest jedynie tym, co się odczytuje na zegarze, to 
jednak wiemy, że tak w życiu, jak i w sztuce, wszystko 
rozwija się w czasie, jedno z drugiego oraz własne  
z obcego.
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Architettura contemporanea
Architektura dziś, w większej części swojego 

współczesnego wyrazu przestrzennego, jest rezul-
tatem naszej teraźniejszości, rozwoju naszego eko-
nomiczno-technologiczno-socjalnego bytu. Pytanie  
o współczesność naszej architektury wiąże się ściśle 
z ostatnią dekadą ubiegłego i z pierwszą dekadą 
naszego wieku. Z załamaniem się retroaktywnego 
postmodernizmu powstało ogromne pragnienie prze-
zwyciężenia wszelkich reguł związanych z ponownym 
pojawieniem się przeszłości w sztuce. Narodziny 
generatywnego projektu przyszłości znacznie uła-
twił, związany z rozwojem technologicznym czasu, 
postęp komputeryzacji całego kompleksu ekonomicz-
no – techniczno – estetycznego. Reguły ze świata 
analogowego przeformowano na reguły digitalne. 
Technika analogowego projektowania należy jesz-
cze do rzemiosła klasycznej techne. Aksjomatyczny 
postulat Euklidesa: dwie równoległe zbiegają się ze 
sobą dopiero w nieskończoności został skreślony  
z geometrii i wprowadzono geometrię hiperboliczną 
oraz geometrię eliptyczną. Teoria antyrównoległości 
podwójnej helisy (Doppelhelix) stała się bazą gene-
tyczną nowego alfabetu geometrii form polimorficz-
nych. Przykładem jest architektura „Urban Planet” 
2010 na Expo w Szanghaju. Zaha Hadid na AA 
School of London wprowadziła za pomocą techniki 
cyfrowej tzw. widzenie peryferyjne – wizje między grą 
i aluzją, stylem i cytatem, tzw. nową identyczność,  
w której dużą rolę gra kryptografia, czyli maskowanie 
estetycznego przesłania (Paradox Camouflage). Tak 
zwany high concept – cyfrowy spektakl animacyjny 
– zmienił architekturę współczesną z architektury 
analogowej na cyfrową. Twórcą architektury dzi-
siejszej są w większości programy komputerowe 
wielkich firm. Stąd unifikacja paranoicznego parku 
architektonicznego generatywnego projektowania. 
Architekt dzisiaj nie jest już w tradycyjnym pojęciu 
twórcą. Architekt dziś to naukowiec, nie widzi się już 

w roli romantycznego geniusza, skoncentrowanego 
jedynie na sobie i odgraniczającego się od wpływów 
swoich poprzedników. Architekt – naukowiec jest 
autorem pracy naukowej i tak widzi dzisiaj przestrzeń 
technologiczną swojej architektury.

Argomenti contemporaneamente
Architektura pierwszych dziesięcioleci XXI wieku 

będzie się charakteryzowała ciągłą kontradykcją 
pomiędzy filozoficzno–emergentnym systemem prze-
strzennym, czyli między emergentnym porządkiem  
i generatywnym projektem komputerowym przestrzeni 
architektonicznej. Emergencja jest nowym systemem 
filozoficznego myślenia, który mówi nam, że wyższe 
poziomy bytu powstają przez wynurzenie się i po-
jawienie się nowych jakości z niższych form bytu.  
W kontekście sztuk pięknych emergencja zadaje 
nam pytania o pozycję autora w sensie twórcy, jaką 
rolę odgrywają emergentne systemy w poszukiwa-
niu transcendencji w nieokreślonych płaszczyznach 
warstw, które twórczemu kształtowaniu nadają jego 
jednorazowość. Emergencja daje nam możliwość 
innego spojrzenia i dostrzegania rzeczy w dyskursie 
emergentnych systemów przestrzennych z punktu 
widzenia fundamentalnego pojęcia uniwersalności. 
Poprzez emergentne myślenie powracamy do źródeł 
naszej podświadomości i do korzeni naszej świadomo-
ści. Pojęcie emergencji ma zasadnicze znaczenie dla 
wyjaśnienia takich aspektów jak kreatywność i nowość, 
czyli relacje konceptu i wyrastającej z własnej koncep-
cji dynamiki, które podnoszą projekt architektoniczny 
na wyższy poziom obiektywizacji. Emergencja, jako 
zjawisko wysokiej kompleksowości myślowej, określa 
nam w ogólności pojawienie się nowej, nieoczekiwanej 
jakości związanej ze zmianą warunków (Zustand-
sänderung) powstałych z właściwości integrujących 
elementów estetycznych w ukrytych i nieprzewidy-
walnych warstwach naszej świadomości. Problem 
ten ilustruje stary mit o transcendentnej emergencji 
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odkryty przez Goethego tzw. – opadanie w górę (der 
Fall nach oben). Emergencja wynosi więc z głębszych 
warstw naszej podświadomości do wyższych warstw 
naszej świadomości utajone elementy sensotwórczych 
jednostek estetycznych przeżyć (Sinneinheiten u Edith 
Stein). Element synergii odgrywa w tym procesie ge-
neratywną rolę. Synergia to współdziałanie różnych 
jednostek projektowych do rozwiązania problemu  
w synektyce kreatywnego procesu twórczego. Sy-
nenergetyczne współdziałanie potęguje symbiozę 
różnych form bytowych warstw podświadomości.  
W budowie formy biorą udział głębsze warstwy świa-
domości (wersja romantyczna – wyjście z ciemności 
na światło dzienne). Synergia jest w tym sensie jedną  
z form emergencji w procesie powstawania emergent-
nej przestrzeni architektonicznej.

Dialettica contemporanea
Pojęcie emergencji mówi nam, że całość jest 

czymś więcej aniżeli sumą wszystkich jej części. Ta 
produkowana kompleksowość identyczności, w której 
wszystkie detale podlegają centralnej perspektywie 
łącznie z niepewnością wątpliwości (chmara latają-
cych ptaków) tworzy emergentny porządek. Forma 
emergencji wyraża się więc w synergii estetycznego 
działania. Problem, skąd pochodzi to „coś więcej” – to 
synenergetyczne wzmocnienie tłumaczy ideę emer-
gentnego porządku. „To coś więcej” synergii, która 
do sumy części dochodzi tworzy elementy wysoko 
organizowanych form kompleksowości. We wczesnym 
Renesansie (XIII w.) Fibonacci odkrył niewytłumaczalny 
dotąd emergentny porządek, tzw. szereg Fibonaccie-
go. Niezwykłą cechą tego szeregu jest fakt, że kwadrat 
(druga potęga) dwóch po sobie następujących liczb, 
zawsze tworzy liczbę Fibonacciego (np. 2×2 + 3×3 
=13). Szereg Fibonacciego zaczyna się od 0 i 1,  
a każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich 
(np. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 itd.). Kepler zaś odkrył, 
że iloraz następujących po sobie liczb Fibonacciego 

tworzy znany nam złoty podział, którego proporcje 
odczuwamy jako estetycznie poprawne (np. 21 / 13 = 
 1,618). Stosunek między sąsiadującymi elementami  
w szeregu Fibonacciego jest więc estetycznym ide-
ałem, który stanowi estetyczną zasadę budowy natury 
(opisuje matematycznie strukturę wszystkich rzeczy 
np. kwiatu słonecznika). Szereg liczb Fibonacciego, 
który zawiera w sobie zasadę symetrii, jest nie tylko 
logiczny i estetyczny, ale dodatkowo odkrywa zasadę 
budowy rzeczy w otaczającej nas naturze, czyli jest 
emergencją dla estetycznej teorii, w której logika-
natura-estetyka jednoczą się w jedną nierozerwalną 
całość. Na pierwszym etapie rozwoju badań nad emer-
gencją powstała w ostatnim stuleciu teoria systemu 
(Systemtheorie), która definiuje system jako zdolność 
do budowy i identyfikacji ciągle zmieniających się 
elementów. Z teorii systemu wyrosła teoria organizacji 
systemu (Organisationstheorie), dla której punktem 
wyjściowym jest orientacja i która każdy fenomen 
wyjaśnia i określa poprzez wewnętrzne powiązania 
rzeczy i ich stosunek do otoczenia, czyli wymianę wnę-
trza z zewnętrzem. Otoczenie zewnętrzne opisujemy 
pojęciem środowiska. Dzisiejsza zmiana terminologii 
„całość-część” w odróżnieniu „system-środowisko” 
akcentuje paradygmatyczną wymianę pojęć. Ogólna 
teoria systemu mówi nam o pochodzeniu porządku 
jako organizowanej struktury, która przeciwdziała 
entropii, czyli powstawaniu tzw. wysp „negatywnej 
entropii”, w których elementy informacji estetycznej 
wzrastają zamiast się zmniejszać (problem redukcjo-
nizmu). Emergentny porządek powstaje wtedy, kiedy 
tworzony stosunek między wnętrzem a zewnętrzem, 
przez ciągłą wymianę do wewnątrz (input) i na ze-
wnątrz (output), w formie modelu otwartych systemów 
przejmuje zdolność tworzenia „porządku z porządku” 
(Roland Barthes). Aby zbudować własną wewnętrzną 
organizację na koszt porządku otoczenia przez zdoby-
wanie materiałów informacji z otoczenia – środowiska – 
kontekstu (input) i aby własny wewnętrzny nieporządek 
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jako output oddać środowisku, powstał już w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku tzw. porządek z za-
burzenia, czyli naruszenie porządku przez zakłócenie 
lub też uszkodzenie danego porządku (dekonstruk-
cja wnętrze-zewnętrze). Dzisiejsze zniekształcenia  
i wykrzywiania form architektonicznych są wyrazem 
psychologicznego systemu pseudowolnościowego 
pt. wolny wybór pobudza wolną wyobraźnię. Świa-
towe firmy reklamują się hasłem my realizujemy 
każdą formę. Ta możliwość wyboru bez ograniczeń 
ekonomiczno-konstrukcyjnych jest punktem wyjścia 
dla architektury dnia dzisiejszego. Zapomniano, że 
tylko przez ograniczenie wyboru w sensie organizacji 
elementów estetycznych i poprzez twórczą dyscy-
plinę, można znaleźć drogę do wielkiej architektury. 
Autor David Foster Wallace w kultowej książce pt. 
Infinite Jest napisał: Ktoś kiedyś kazał wam zapo-
mnieć, co macie wybrać, co się wybiera. Ktoś kiedyś 
kazał wam zapomnieć, że wybór jest najważniejszą 
rzeczą. Szukacie więc w ciemności. Fryderyk Schiller  
w swoich wykładach filozoficznych pisał: Wolność 
jest rozsądkiem pojmowania niezbędnej konieczności.  
W poszukiwaniu istotności w architekturze najważniej-
szym zadaniem twórcy jest wyznaczanie sobie granicy 
wyboru. Pytanie o współczesność naszej architektury 
wiąże się ściśle z euforią odkrycia oraz ciekawością 
rozwoju nowej produkcji dygitalnej Techne. Kochanką 
architektury przeszłości była jej siła ciężkości, zaś 
kochanką architektury dzisiejszej jest jej siła lekkości. 
Uwolnienie architektury od siły ciężkości, uwolnienie  
z ciężaru jej materiałowości, jest zarazem uwolnieniem 
dla przestrzeni architektonicznej. Psychologiczny po-
mysł paradoksalnej intencji szybującej lekkości form 
pochodzi z futuryzmu. Marinetti w swoim manifeście 
napisał: przestrzeń jest naszym wrogiem, którego 
należy przez szybkość i przyspieszenie uśmiercić. 
Dziś wydaje się ta futurystyczna wizja znów aktualna. 
Przykładem jest japońskie biuro SANAA. Założycielką 
biura SANAA jest Kazujo Sejima (autorka m.in. New 

Museum New York, Design School w Essen oraz 
pawilonu w Kensington Garden w Londynie), która  
w tym roku jest pierwszą architektką pełniącą funkcję 
sekretarza Biennale Architektury w Wenecji. Pawilon 
londyński posiada poetycki wyraz, który wywodzi się  
z wolności materiałowej. Wizualna transparencja tworzy 
iluzję rozproszenia formy we mgle tzw. blurring effect 
fizycznego ulotnienia i robi wrażenie formy szybującej 
nad parkiem. Techniczny modernizm wykorzystuje 
narzędzia i materiały do niespotykanych dotychczas 
granic ich wytrzymałości. Próba eksperymentu i próba 
wynajdywania jak dalece można formę rozciągnąć  
i wydłużyć, na ile formę można naprężyć oraz roz-
piąć w przestrzennym przesklepieniu do granic jej 
załamania. Powstaje w ten sposób estetyka podwój-
nej strategii materiałowej – hyperprezentacja formy  
i dezorientacja formalna, czyli uwolnienie z założonej 
w niej związków znaczeń. Ten fenomen technicznego 
modernizmu – produktywna destabilizacja estetyczna 
sensu formy jako dowód „nowej dynamiki” ma do-
wieść, że wszystko może być ruchome i może ulec 
przemianom – statyczna przestrzeń i jej dynamiczna 
struktura. Przykładem mogą służyć muzea samocho-
dowe Mercedesa i Porsche w Stuttgarcie oraz BMW  
w Monachium. Supermoderniści dzisiejszej architektu-
ry propagują filozoficzną teorię pochyłości przestrzen-
nej. Nowa wolność przez uwolnienie z zasad porządku 
Architecture Principe nie zna już pojęcia jak ściana  
i podłoga, góra i spód. Zamiast gruntu pod noga-
mi pochyłe rampy, poczucie przestrzeni szybującej  
i oszołomienie estetyczne zachwianiem. Teoria zdy-
namizowanego życia na pochyłości – nowy byt i ruch 
w przestrzeni bez równowagi to koncepcyjny faktor 
pochyłości – wolumetrycznie szybujące i nietektonicz-
nie rozpływające się formy. Zamaskowane kłamstwo 
zlikwidowanej siły ciężkości nadaje dzisiejszej architek-
turze w ekonomicznych stolicach świata formę sztuki 
uzewnętrzniającą maskę teatralnego ekscesu. Ten 
paradoks sensownego bezsensu, czyli konstruktyw-
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nego fałszu nabiera wymiar sensu estetycznego, jako 
nośnika materiałowej nieskończoności technicznej.

Synaesthesia
Teoria emergentnych systemów przestrzennych 

powstaje między innymi z immanentnej potrzeby 
dalszego rozwoju badań filozoficzno-naukowych  
w zakresie estetyki architektury. Ta metafisica schia-
rita, rozjaśniająca filozofia emergencji, generuje przy 
pomocy synergii, nieujawnione do tej pory formy 
estetyczne i przez integrację rozszerzonych progra-
mów komputerowych, bierze udział w tworzeniu tzw. 
generatywnych projektów. Komputerowe programy 
służą jako transformery pomiędzy realną i nierealną 
rzeczywistością. Stąd architektura jako produkt gene-
ratywnego procesu technicznego, którego elementem 
twórczym jest filozoficzno-komputerowa fikcja tzw. 
drugiej rzeczywistości (w przyszłości mimetyczne 
teleputery). Pracować w dwóch stanach duchowych 
znaczy dla architekta myśleć w kategoriach realnej 
rzeczywistości oraz rzeczywistości fikcyjnej tzn.  
w programach symulujących inną świadomość. 
Filozofowie nazwali ten problem science fiction. Kre-
atywna inspiracja tego rodzaju dualizmu w myśleniu 
prowadzi nas do nowych analogii, a nowe analogie 
z kolei odsłaniają nam nowe formy. Psychologia po-
znawcza mówi nam, że kreatywny pomysł nowego 
polega zawsze na wynalezieniu nowej analogii. Nasze 
uczuciowe przeżycia i doświadczenia są kluczem do 
nowych analogii. Nasze stany uczuciowe, subtelne  
i kompleksowe, to muzyka, która towarzyszy naszemu 
życiu. Uczucia są tak indywidualne jak muzyczne 
frazy, które poprzez koncentrację wewnętrznych 
warstw emergencji, prowadzą do transkrypcji mu-
zycznej formy. Przykładem jest cyfrowy film Jamesa 
Camerona „Avatar”. Fantastyczny świat wirtualny,  
w którym elementy realnej rzeczywistości wymieszane 
są z elementami rzeczywistości fikcyjnej, nierealnej. 
Paradoksalny kamuflaż Pandory, w którym warstwy 

przyszłości nałożone są na warstwy teraźniejszości 
oraz analogii przeszłości w postaci latających smo-
ków z fresków Luca Signorellego z kaplicy San Brizio 
w katedrze w Orvieto. Poprzez fokus koncentracji na 
odpowiednim poziomie dokonuje się transkrypcja 
myślowa, prowadzącą do struktury i logiki formy. 
Współczesna terminologia emergencji ma więc tak-
że związek z wirtualną strukturą Cyberspace. Nasza 
pamięć zintegrowana jest w naszej świadomości, 
która otoczona jest zewnętrzną rzeczywistością. 
W przeciwieństwie do zewnętrznej rzeczywistości 
świadoma jest nam nasza wewnętrzna, wyobrażo-
na czyli imaginacyjna rzeczywistośc fikcyjna. Tak 
emergencja, jak i synergia są częścią dzisiejszych 
badań estetycznych w poszukiwaniu nowych trendów 
architektury poprzez pryzmat fikcji prawdopodobnej 
rzeczywistości w powiązaniu z selektywną informacją 
estetyczną o dwóch rzeczywistościach kreatywnego 
procesu twórczego. Przez intertekstualny mix, wyob-
cowanie elementów estetycznych, zmienny kontekst 
czasu i detali powstają kompozycyjne destylaty no-
wej realności, zaś przez generatywne projektowanie 
komputerowe, przez enigmatyczne wyobcowanie 
obliczalnych identyczności i przez zmienny kontekst 
czasu i miejsca może powstać nowy emergentny po-
rządek. Generatywny projekt architektoniczny wyrasta 
z emergentnego porządku systemów przestrzen-
nych, których jakość ujawnia się w ukrytych, czyli 
zamaskowanych, warstwach sensobytu elementów 
estetycznych za pomocą techniki paradoksalnego 
kamuflażu. Czy prawda, ten tajemny sens w rzeczach, 
może być kamuflażem emergencji głębszych warstw 
naszej świadomości estetycznej?

Paradox camouflage
W przeszłości teorem piękna, jako estetycznego 

aspektu życia był poszukiwaniem ideału, którego 
immanentna prawda objawiała się w pięknie dobra  
i prawdy (wartości etyczno-estetyczne). Teraźniej-
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szość jest szeroko wytyczoną przestrzenią, sięgającą 
głęboko w przeszłość i w przyszłość, stąd kon-
frontacje z przeszłością są zarazem konfrontacjami  
z przyszłością. Dziś życie jak i sztuka są fikcją, nie 
istnieje już prawdziwa granica między sztuką a rzeczy-
wistością. Wszyscy dzisiaj wierzymy w to, że żyjemy  
w fikcjach, że sztuka jest rzeczywistością i rzeczy-
wistość jest sztuką (stąd kryzys sztuki). Gdy rze-
czywistość stała się fikcją (André Breton), w epoce 
pozornego racjonalizmu, powstała idea paradok-
salnego kamuflażu – idea maskowania (symbolizm  
i w następstwie surrealizm). Zrywając z fasady maskę, 
zbliżamy się do prawdy, ale aby odkryć prawdę, mu-
simy przebiegać wszystkie możliwe fikcje. Fikcja jest 
antytezą naszej zewnętrznej rzeczywistości. Sztuka 
jest sensem fikcji, a fikcja jest sensem sztuki. Fikcyjna 
imitacja rzeczywistości wywołuje enigmatyczną iluzję 
gry. Często wynikiem tej gry są formy przypominające 
atrapy. Iluzjoniści są mistrzami naśladowania, masko-
wania i złudnego zmylenia (kompleks mimikry-podo-
bieństwa). Kamuflaż, jako oszukana identyczność, to 
niezwykłe piękno schizofrenii estetycznej w sztuce, 
a pozór podobieństwa to psychogram asocjacji, że 
pozór może być świadomością. Powstaje pytanie, 
czy ta negatywna dialektyka T. Adorna może być re-
wolucyjna? Czy formalna negacja porządku przeradza 
się w nowy, emergentny porządek? Wyobrażenie, 
które dzisiaj o nas mamy jest już kamuflażem. Ronald 
Rumsfeld jest twórcą tezy: Jak wiemy istnieją rzeczy, 
o których wiemy i my wiemy, że istnieją rzeczy o któ-
rych nie wiemy, ale istnieją też rzeczy o których my 
nie wiemy, że o nich wiemy. Można by przypuszczać, 
że emergencja i kamuflaż to przeciwstawne pozycje 
estetyczne. Z systemów emergentnych mogą wyra-
stać elementy paradoksalnego kamuflażu, podobnie  
w paradoksie maski możemy odkryć elementy emer-
gentnych systemów przestrzennych. Przykładem 
może być emergentna przestrzeń Urzędu Kancle-
rza Axela Schultesa w Berlinie, Dom starców „Ptasi 

śpiew” projektu autora w Wermelskirchen oraz Willa 
Olajossy Dariusza Kozłowskiego w Lublinie. Kamu-
flaż przestrzenny w tych projektach polega na para-
doksie przestrzennego zastawiania, czyli otwierania  
i zamykania enigmatycznej struktury przestrzennej. 
Projekty te są rzeźbami kamuflażu z funkcjonalnym 
aspektem, w których estetyczna zasada wydaje się 
być pozafunkcjonalna. U Kozłowskiego paradoks ten 
jest historycznie zgodny z krakowskim symbolizmem, 
który mówi nam, że czas jest zawsze trwającą teraź-
niejszością jako synestezja sztuki i architektury. Teoria 
badawcza pod pojęciem emergencji definiuje sztukę 
jako wydarzenie emergentnej wielowarstwowości, 
przy czym kompleksowość tego wydarzenia nie jest 
jednoznaczna z sensem. Aby pojąć tę kompleksowość, 
trzeba uwolnić się od pojęcia sensu. Punctus contra 
punctum – kontrapunkt w Sztuce Fugi, ostatnim dziele 
Sebastiana Bacha, obrazuje jego kontrapunktyczne 
mistrzostwo, jego zasadę, aby poprzekładane struktury  
o najwyższej jasności zrobić słyszalnymi i aby zmysło-
we doświadczenie przekształcić w słyszalne piękno. 
Łacińskie tytuły Bacha mówią nam o budowie kanonu 
fugi: Canon per Argumentationem in Contrario Motu. 
Wyższa emergentna kompleksowość wynika w nim 
przez stałe powtarzalne odwrócenie skoków interwa-
łowych w jego muzyce. Podobnie słuchając muzyki 
Ryszarda Wagnera można pojąć jej emergencyjną 
wielowarstwowość w abstrakcyjnie uwolnionej formie. 
Emergencja jest tu ruchomym modelem pojmowania 
i zrozumienia otwartego dla nowych odkrywczych 
rozpoznań w sensie możliwości uwolnionego myślenia 
i odczuwania, aby przez synenergetyczne i syneste-
tyczne doświadczenie odkryć fikcje prawdopodobnej 
rzeczywistości i przezwyciężyć moc przyzwyczajenia na-
szej zewnętrznej realnej prostokątnej rzeczywistości.

Il futuro dei futures – intertext
Dzisiaj teoria i praktyka techniki generatywnego 

projektowania zbliżają się do siebie przez parame-
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tryczne modelowanie kompleksowych geometrii 
samokontrolujących się systemów programów kom-
puterowych tak w procesie projektowym jak i wyko-
nawczym. Algorytmiczne procesy są tu czynnikiem 
rozwoju emergentnych systemów przestrzennych. 
Odkrycie i wynalezienie są tu wektorami emergencji, 
czyli myślenia i działania w nowych formach organi-
zacji komunikacji, które wiążą i łączą nas poprzez 
kontynenty, zmieniając nie tylko naszą przestrzeń, 
ale i nas samych w tej przestrzeni. Wszystko, co się 
dzisiaj tworzy i wystawia, to wyraz generatywnej sztuki 
odpowiadającej tzw. światowemu mainstreamowi. 
Kultura teraźniejszości, „byt i wydarzenie”, ta kultura 
chwili obecnej – eventu, stała się najważniejszym 
fenomenem dzisiejszego modernizmu. Wymiar 
napięcia sztuki, jako nowej identyfikacji medialnej 
prawdy, odkrywamy w demonstracyjnych operacjach 
estetycznych globalnej strategii. Architektura jest tutaj 
aktem komunikacji i tym samym częścią wypowiedzi 
medialnych systemów. Teoria kultury stworzyła tezę, 
że nasza kultura w coraz to większym stopniu żegna 
się z rozsądkiem modernizmu. Internet zapoczątkował 
nową epokę społeczeństwa informacyjnego. Wy-
szukiwarki informacji łączą funkcje bibliotek. Model 
socjalnej sieci komunikacji prowadzi do powstania 
wirtualnego Uniwersytetu Świata. Przepływy informa-
cji przez cyberprzestrzeń tworzą rzekę digitalnej struk-
tury ze strumieniem słów, zdań, dźwięków i obrazów. 
Nie przestrzeń a czas i jego przyspieszenie staną się 
zasadą podstawowego porządku rzeczy. W społe-
czeństwie informacyjnym sieć zajmie systemy funk-
cjonalne społeczeństw i maszyny o ogromnej mocy 
obliczeniowej staną się podstawą społecznych form 
gry następnych generacji. Filozof Niklas Luhmann 
stworzył tzw. teorię pozornego celu. Teza Nietzschego 
cel uświęca środki mówi nam jedynie o tym, że cel 
istnieje po to, aby przez wybór środków uzasadnić 
swoją decyzję. Ale obok celów świętych istnieją cele 
pozorne. Medialnie skonstruowany oficjalny cel jest 

nieoficjalnym środkiem oficjalnego środka do realiza-
cji tego celu. System cel – środek – zakamuflowanie, 
czyli program etycznego i estetycznego zmylenia  
w rezultacie oznacza moralne wyobcowanie ota-
czającego środowiska. W ten sposób zasady wy-
boru decydują same w sobie o decyzji (perwersja 
oficjalnej medialnej moralności). Brak wartościo-
wania wartości prowadzi do instrumentalizacji tzw. 
pozornych celów medialno etycznych w społeczeń-
stwie informacyjnym. Wybór pozornej wolności 
przeradza się w kulturalną anarchię, a negatywna 
dialektyka prowadzi do kulturowego zamaskowa-
nego wyobcowania. Architektura, podobnie jak 
i sztuka życia, jest kompleksowym równaniem  
z wieloma niewiadomymi. Pożegnać musimy się dzi-
siaj z iluzją, że dla kompleksowych światów istnieją 
zawsze proste odpowiedzi. Architektura współczesna 
staje się w coraz to większym stopniu, w stolicach 
ekonomicznych świata, medium dla inwestorów fi-
nansowych, dla których kapitał i zysk to kolektywne 
prawo do społeczno-estetycznej prawdy. Międzyna-
rodowi inwestorzy czują się w roli dawców kapitału 
podobnie jak florenccy Medici w pierwszym okresie 
nowożytności w Renesansie. Polityka dziś utraciła  
w dużej mierze funkcje sterownicze życiem kultu-
ralnym, czego dowodem jest metakrytyczny stan 
światowej kultury. Światowa sieć Internetu propaguje 
prawo do bezpłatnej informacji w sensie kategorii 
praw człowieka. Prawo to staje się nowym produktem 
rzuconym na światowy rynek według zasady infor-
macja i kultura dla wszystkich. Rodzi się nowa este-
tyka intertekstualizacji. Według tej zasady duchowa 
własność ulega transformacji. Kopiowanie duchowej 
własności z sieci internetowej rodzi prawo do wolnej 
intertekstualnej przestrzeni i prowadzi w prostej linii 
do estetyki intertekstualnej. Jest to ciche wywłaszcze-
nie twórcy z jego praw autorskich oraz dewaluacja 
twórczych treści. Wielu dzisiejszych autorów stosuje 
intertekstualną technikę twórczą (hybrydy tekstów 
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i form estetycznych). Intertekstualność wychodzi  
z założenia transformacji form. Prawo do transforma-
cji w sztuce miało w przeszłości jedynie sens, jeżeli 
transformacja prowadziła do czegoś rzeczywiście 
nowego. Od Renesansu do klasycznego moderni-
zmu przez 500 lat wierzono w teorię geniusza jako 
specyficzny etos twórcy. Od początku XXI wieku 
zaznacza się upadek tej teorii sztuki. Sztuka stała 
się autorska, tzn. autor już bez kompetencji twórcy 
tworzy według zasady intertekstualnej, która w konse-
kwencji doprowadzi do śmierci autora. Wychodzi się 
z zasady, że każdy styl przez stosowanie intertekstu 
posiada swój anty-styl, stąd każda określona idea 
jest wyrazem przestrzennym każdej z możliwych 
do formowania idei (styl estetyki intertekstualnej).  
W dzisiejszej popkulturze artysta przyjmuje różne 
identyczności i z intertekstualnych możliwości projek-
tuje zmienną autentyczność. Autentyczność jest jed-
nak dekonstruowana przez identyczność. W przyszło-
ści wszyscy myślą to samo, umieją to samo i tworzą 
to samo. Maszyny z umiejętnością samokontroli już 
dziś zastępują nie tylko twórcę, ale i autora-wytwórcę. 
Tak jak zdegradowano z początkiem naszego wieku 
projektowanie architektury do działalności usługowej, 
tak samo ma się stać z tworzeniem malarstwa, rzeźby 
i literatury. Zadaniem artystów ma być ekonomiczne 
świadczenie usług na korzyść społeczeństwa bez 

autorskich praw zastrzeżonych. Wszystkie publikacje 
w Internecie w światowej bibliotece wiedzy i sztuki 
mają być bezpłatne. Na uniwersytetach amerykań-
skich rozwinięto nową metodę nauczania tzw. service 
learning. Pełni ona funkcję pomostu pomiędzy teorią 
estetyczną i praktyką socjalną. Pośredniczy więc  
w przekazywaniu tzw. community spirit i ma rozwijać 
socjalną odpowiedzialność estetycznego wychowa-
nia naukowego jako trzecie zadanie, third mission 
uniwersytetu w nauczaniu oraz w teoretycznych 
badaniach naukowych. Przypominając sobie tezę 
Donalda Rumsfelda mamy wrażenie, że studiował na 
Harvardzie Schopenhauera, który mówi nam: Naszym 
celem nie jest zobaczyć to, czego do tej pory nikt 
nie zobaczył, natomiast nad tym, co wszyscy widzą, 
pomyśleć o tym, o czym nikt do tej pory nie pomyślał. 
Stąd możnaby wnioskować, że myśli posiadają emer-
gentną siłę i są w stanie przeformować rzeczy.

Powyżej rozwinięty temat emergencji i teorii emer-
gentnych systemów przestrzennych w powiązaniu  
z generatywnym projektowaniem jest rezultatem prze-
myśleń związanych z moimi ostatnimi doświadczenia-
mi architekta-praktyka i wydaje się, że tematycznie 
mają szansę być inspirujące dla działalności każdego 
młodego architekta.

Palazzo Bardi, Florencja – czerwiec/lipiec 2010
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EMERGENCE AND PARADOX CAMOUFLAGE IN CONTEMPORARY 
ARCHITECTURE. THEORY OF EMERGENT THREE-DIMENSIONAL 
SYSTEMS

Emergence (Latin emergere – to emerge) is a philosophical notion which says that a higher degree of being 
is formed by the emerging qualities of lower degrees of being. Deeper layers of consciousness take part in 
the emergence of novelty. Synergetic interaction in the synectics of a creative process intensifies the creative 
symbiosis of various layers. Synergy is one of the forms of emergence which is a common way of creating 
cities and architecture.

Keywords: emergence, space, aesthetics

The formal negation of order is also  
a form of order.

Roland Barthes

Dispositioni – discorso
Today’s architecture defines our contemporari-

ness. Architecture has always been a spatial expres-
sion of the time of its formation. Yesterday, today and 
tomorrow, architects built, build and will build their 
theories, ideas and works. The ideas of architecture 
have always been created for the given original pre-
sent. The thesis of today’s theory of architecture as 
an art of space (Raumkunst) is the idea of integrating 
technological means with the objectives of aesthetics 
and social ethics. This thesis includes the past, the 
present and the future of architecture. Whether the 
spatial expression of an architectonic idea or the idea 
itself is adequate – synonymous with the expression 
of time is a question which concerns the theory of 
architecture, the development of an idea over the 

span of centuries. Speaking of the development of 
architectural ideas, we can say that originality has 
always been the most important category of the 
aesthetics of architecture. The historical originality of 
every epoch is an aesthetical category expressed by 
the originality of creators in a given epoch. Significant 
works of architecture have always been unique and 
outstanding provided they communicate the idea of 
time – they are Signature Architecture standing out 
above the mediocrity of a given period without any 
ideas. The present has always depended on the 
future, therefore the past and the future will always 
build the future. There is no future without the present 
or the past. It is the basis for the thesis about the 
continuous development of architecture. The genu-
ine creator of architecture never dissociates himself 
from his predecessors’ forms. The contradiction of 
architecture in a given era in relation to previous 
epochs is the expression of the constant movement 
and historical changeability of time and architecture. 
Even though Einstein said that time is just what we 
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read on the clock, we know that everything develops 
and evolves in life and art as well.

Architettura contemporanea
Today’s architecture – in the larger part of its 

contemporary spatial expression – results from our 
present, the development of our economic, technolo-
gical and social being. A question about the contem-
porariness of our architecture is bound up with the 
last decade of the 20th century and the first decade 
of the 21st century. With the breakdown of retroactive 
postmodernism, powerful drive at overcoming all the 
rules related to the reappearance of the past in arts 
appeared. The birth of a generative design for the 
future was much easier thanks to the progress of the 
computerization of an entire economic, technical and 
aesthetical complex connected with the technological 
progress of time. The rules of the analogue world 
were transformed into digital rules. The technology of 
analogue design still belongs to the craft of classical 
Techne. The Euclidean axiomatic postulate of two 
parallel lines converging in infiniteness was remo-
ved from geometry and replaced with “hyperbolic 
geometry” and “elliptic geometry”. The theory of 
double helix (Doppelhelix) became the genetic basis 
for the new alphabet of the geometry of polymorphic 
forms. It may be exemplified by the architecture of 
“Urban Planet” at Expo 2010 in Shanghai. At AA 
School of London, by means of digital technology, 
Zaha Hadid introduced peripheral vision between 
a game and an allusion, a style and a quote, new 
identity where cryptography (masking an aesthetic 
message – paradox camouflage) plays an important 
role. The high concept – a digital animation spectacle 
– changed contemporary architecture from analogue 
to digital. Today’s architecture is mostly created by 
major computer programs. Hence the unification of 
the paranoid park of generative architectural design. 
These days, an architect is a scientist who dislikes the 

role of a romantic genius concentrated on him and 
dissociating himself from his predecessors’ impact. 
He is the author of research papers who perceives 
the technological space of his architecture in a mo-
dern way.

Argomenti contemporaneamente
The architecture of the first decades of the 21st 

century will be characterized by a constant contra-
diction inside a philosophical and emergent spatial 
system, between emergent order and generative 
computer design in an architectural space. Emer-
gence is a new system of philosophical thinking 
which tells us that higher levels of being are formed 
by new qualities which emerge from lower forms of 
being. In the context of fine arts, emergency asks us 
about the position of an author – a creator, the role of 
emergent systems in the pursuit of transcendentality 
in undefined planes of layers which give disposable 
character to creative shaping. Emergency enables us 
to notice things in the discourse of emergent spatial 
systems from the perspective of the fundamental 
notion of universality. Thinking emergently, we return 
to the sources of our subconscious and the roots of 
our consciousness. The notion of emergence is cru-
cial for the explanation of such aspects as creativity 
and novelty – relations between a concept and its 
dynamics which raise an architectonic design onto  
a higher level of objectivity. Emergency as a phenome-
non of high intellectual complexity generally defines 
the appearance of a new, unexpected quality related 
to a change in the conditions (Zustandsänderung) 
formed of features integrating aesthetic elements in 
the hidden and unexpected layers of our conscio-
usness. This problem is illustrated by an old myth of 
transcendent emergency discovered by Goethe (the 
fall upwards – der Fall nach oben). Thus, emergence 
lifts some secret elements of the sense-making units 
of aesthetic sensations (Sinneinheiten – Edith Stein). 
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The element of synergy plays the generative role in 
this process. Synergy means the interaction of vario-
us design units for the solution of a problem in the 
synectics of a creative process. Synergetic interaction 
intensifies the symbiosis of various forms of being 
in the layers of the subconscious. A form is built by 
deeper layers of consciousness (romantic version – 
the dark versus the daylight). Synergy is one of the 
forms of emergence in the process of the formation 
of an emergent architectonic space.

Dialettica contemporanea
The notion of emergence tells us that “a whole is 

something more than the sum of all its parts”. This 
complexity of identity, where every detail is subordi-
nate to the central perspective, together with doubt 
(a flock of flying birds), forms emergent order. So, 
the form of emergence is expressed by the synergy 
of aesthetic activities. The problem of its origin is 
“something more” – this synergetic intensification 
explains the idea of emergent order. There is “so-
mething more” in synergy which produces elements 
of the highly-organized forms of complexity. In the 
early Renaissance (13th century), Fibonacci expla-
ined emergent order (Fibonacci sequence). It was 
distinguished by the fact that the sum of the second 
power of two consecutive numbers always made  
a Fibonacci number (e.g. 2×2 + 3×3 = 13). Fibonac-
ci sequence begins with 0 and 1; every further number 
is the sum of two preceding numbers (0, 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21 etc.). Kepler discovered that the quotient 
of consecutive Fibonacci numbers made the golden 
division whose proportions are perceived aesthetically 
(e.g. 21 /13 = 1.618). Thus, the ratio between the ne-
ighbouring members in the Fibonacci sequence is the 
aesthetic ideal which makes the aesthetic principle of 
the construction of nature (it mathematically describes 
the structure of every thing, e.g. a sunflower). The 
sequence of Fibonacci numbers, which includes the 

principle of symmetry, is logical and aesthetical, and 
it discovers the principle of the construction of things 
in the surrounding nature – it is emergency for an 
aesthetical theory where logics, nature and aesthetics 
unite into an inseparable whole. At the first stage of 
the development of research on emergency, the sys-
tem theory (Systemtheorie) appeared in the previous 
century and defined a system as an ability to build 
the identification of changeable elements. The system 
theory gave birth to the organization theory (Organi-
sationtheorie) whose starting point is orientation – it 
explains and defines every phenomenon through 
its internally related things and their attitude to the 
surroundings (inside/outside exchange). We describe 
the external surroundings with the notion of environ-
ment. The terminological shift from “whole-part” to 
“system-environment” emphasizes the paradigmatic 
exchange of notions. The general system theory 
tells us about the origin of order as an organized 
structure which counteracts entropy – the formation 
of the so-called islands of “negative entropy” where 
elements of aesthetic information increase instead of 
decreasing (the problem of reductionism). Emergent 
order is born when a relationship between the inside 
and the outside takes over the ability to create order 
out of order (Roland Barthes) by input and output in 
the form of a model of open systems. In order to build 
the internal organization at the cost of the order of the 
surroundings by gathering materials and information 
from the surroundings-environment-context (input) 
and to give disorder to the environment (output), 
order out of disorder – distortion or damage done to 
order (inside-outside deconstruction) – appeared in 
the 1980s. These days, distortions and deformations 
of architectonic forms express a pseudo-liberation 
psychological system entitled Free choice stimulates 
free imagination. World companies promote the slo-
gan We realize every form. This possibility of choice 
without any economic or constructional limitations is 
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the starting point for architecture today. They forgot 
that only limited choice in the organization of aesthetic 
elements and creative discipline enables us to find 
a way to grand architecture. In his cult book entitled 
Infinite Jest, David Foster Wallace wrote: Somebody 
once told you to forget what is chosen. Somebody 
once told you to forget that choice is the most im-
portant thing. So, you are searching in the dark. In 
his philosophical lectures, Friedrich Schiller wrote: 
Freedom is the sensibility of understanding a neces-
sity. In a quest for the significance of architecture, 
the creator’s most important assignment is to define 
his limits of choice. The currency of our architecture 
is closely related to the euphoria of discovery and 
interest in the development of new digital production 
(Techne). Old architecture’s lover was its gravity; 
new architecture’s lover is its lightness. Deliverance 
of architecture from gravity, from the pressure of its 
materiality means deliverance of architectural space. 
The psychological idea of the paradox intention of the 
gliding lightness of forms comes from futurism. In his 
manifesto, Marinetti wrote: Space is our enemy who 
should be put to death by fastness and acceleration. 
Today, this futuristic vision seems current again. It 
is exemplified by the Japanese office SANAA. Its 
founder is Kazujo Sejima, the first female architect 
to act as the Secretary of this year’s Biennial of 
Architecture in Vienna (architects of New Museum 
New York, Design School in Essen and Pavilion 
Kensington Garden in London). The pavilion has got 
poetic expression derived from material freedom. 
Visual transparency produces an illusion of a form 
dispersed in the fog of the blurring effect and gliding 
over the park. Technical modernism uses tools and 
materials to an unheard-of extent of their durability, 
experiments and attempts to find out how far a form 
can be extended. It produces the aesthetics of double 
material strategy – the hyperpresentation of a form, 
and formal disorientation – deliverance from its rela-

tionships of meanings. This phenomenon of technical 
modernism – productive aesthetic destabilization of 
the sense of a form as proof of “new dynamics” is 
expected to show that everything can be movable 
and changeable – a static space and its dynamic 
structure. It may be exemplified by the museums of 
Mercedes and Porsche in Stuttgart and of BMW in 
Munich. The supermodernists of contemporary archi-
tecture propagate the philosophical theory of spatial 
inclination. New freedom from architectural principles 
does not know such notions as a wall and a floor, top 
and bottom anymore. Instead of the ground under 
the feet – inclined ramps, the sensation of a gliding 
space and aesthetic bewilderment with unstableness. 
The theory of dynamic life on an inclination – a new 
entity and movement in space without balance is the 
conceptual factor of inclination – volumetrically gliding 
and non-tectonically melting forms. The masked lie of 
liquidated gravity gives contemporary architecture the 
form of an art demonstrating the mask of a theatrical 
excess in the economic capitals of the world. This 
paradox of sensible senselessness – constructive 
falseness takes on the dimension of aesthetic sense 
as a carrier of material technical limitlessness.

Synaesthesia
The theory of emergent spatial systems is also 

caused by an immanent need for the further develop-
ment of philosophical and scientific research in the 
field of the aesthetics of architecture. This metafisica 
schiarita – enlightening philosophy of emergency 
generates some hidden aesthetic forms and – by 
integrating extended computer programs – takes 
part in the creation of generative designs. Computer 
programs serve as transformers between reality and 
unreality. Hence architecture as a product of a ge-
nerative technical process whose creative element is 
the philosophical and computer fiction of the second 
reality (future mimetic teleputers). For an architect, 
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to work in two spiritual states means to think in the 
categories of reality and fictional reality – in programs 
simulating another consciousness. Philosophers cal-
led this problem science fiction. Creative inspiration 
for this kind of dualism in thinking leads us to new 
analogies, while new analogies discover new forms. 
Cognitive psychology tells us that a creative idea of 
novelty always means the invention of a new ana-
logy. Our emotions and experiences are the key to 
new analogies. Our subtle and complex states make 
music which accompanies our lives. Our feelings are 
as individual as musical phrases which lead to the 
transcription of a musical form by concentrating inter-
nal layers of emergences. It could be exemplified by 
James Cameron’s digital film “Avatar”. The fantastic 
virtual world where elements of reality are mixed with 
elements of fictional unreality: Pandora’s paradox ca-
mouflage where layers of the future are laid on layers 
of the present and analogies of the past in the shape 
of flying dragons from Luc Signorelli’s frescos in the 
San Brizio chapel at the Orvieto cathedral. Focus on 
a proper level leads to intellectual transcription and 
the structure and logic of a form. The contemporary 
terminology of emergence is also related to the virtual 
structure of cyber-space. Our memory is integrated 
in our consciousness surrounded by external reali-
ty. Contrary to external reality, we are aware of our 
internal, imaginary fictional reality. This emergence 
as well as synergy are parts of today’s aesthetic 
research in the pursuit of new architectural trends 
through the prism of the fiction of probable reality in 
connection with selective aesthetic information on 
two realities of a creative process. By intertextual mix, 
the alienation of aesthetic elements, the changeable 
context of time and details, compositional distillates 
of new reality are formed, while generative compu-
ter design, the enigmatic alienation of computable 
identities, the changeable context of time and place 
may give birth to new emergent order. A generative 

architectonic design grows from the emergent order 
of spatial systems whose quality is revealed in hid-
den – masked layers of the sense-being of aesthetic 
elements with the help of the technique of paradox 
camouflage. Can this secret sense in things be the 
camouflage of the emergence of deeper layers of our 
aesthetical consciousness?

Paradox camouflage
In the past, the essence of beauty as the aesthetic 

aspect of life was a search for the ideal whose imma-
nent truth was manifested by the beauty of good and 
truth (ethical and aesthetical values). The present is a 
wide space which reaches deeply into the past and 
the future, so confrontations with the past are also 
confrontations with the future. At present, life and art 
are fiction; there is no real borderline between art 
and reality. We all believe that we live in fictions, that 
art is reality and that reality is art (hence the crisis of 
arts). When reality became fiction (Andre Breton), in 
the era of apparent rationalism, the idea of paradox 
camouflage – the idea of masking (symbolism and 
then surrealism) was formed. Tearing a mask off the 
façade, we get closer to the truth but – in order to 
discover it – we must traverse all possible fictions. 
Fiction is the antithesis of our external reality. Art is 
the sense of fiction, fiction is the sense of art. A ficti-
tious imitation of reality arouses an enigmatic illusion 
of a game which often results in forms resembling 
dummies. Illusionists are the masters of imitation and 
deception (complex of mimicry – similarity). Camoufla-
ge as fake identity is the unusual beauty of aesthetic 
schizophrenia in arts, while an appearance of simi-
larity is a psychogram of associations that an appe-
arance may be consciousness. Questions arise: could  
T. Adorno’s negative dialectics be revolutionary? Is the 
formal negation of order turning into new, emergent 
order? Our image of ourselves is camouflage already. 
Roland Rumsfeld is the creator of this thesis: As we 
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know, there are things we know, and we know that 
there are things we do not know; there are also things 
we know but we don’t know that we know them. We 
could suppose that emergence and camouflage are 
contrary aesthetic positions. Elements of paradox ca-
mouflage may grow from emergent systems just like 
we may discover elements of emergent spatial sys-
tems in the paradox of a mask. It may be exemplified 
by the emergent space of the Office of the Chancellor 
Axel Schultes in Berlin; Old People’s Home “Bird 
Song” designed by the author in Wermelskirchen; 
and Villa Olajossy designed by Dariusz Kozłowski 
in Lublin. Spatial camouflage in these designs uses 
the paradox of spatial juxtaposition – opening and 
closing an enigmatic spatial structure. The designs 
are camouflaging sculptures with a functional aspect 
where the aesthetic principle seems to be beyond the 
function. Kozłowski’s paradox is historically compati-
ble with Krakow’s symbolism which tells us that time 
is the everlasting present as a synaesthesia of art and 
architecture. The research theory defines emergence 
as art, a multilayer event whose complexity is not 
synonymous with sense. To understand complexity, 
one must free oneself from the notion of sense. 
Punctus contra punctum – a counterpoint in The Art 
of the Fugue, Bach’s last work, manifests his mastery, 
his principle of making intermingled structures of the 
highest brightness audible and transform a sensual 
experience into audible beauty. Bach’s Latin titles 
speak of the construction of the canon of the fugue: 
Canon per Argumentationem in Contrario Motu. Higher 
emergent complexity results from continuous repe-
atable reversion of intervals in his music. Similarly, 
when we listen to Richard Wagner’s music, we can 
comprehend its multilayer emergence in an abstractly 
liberated form. Here, emergence is a movable model 
of comprehension open to new recognitions in the 
potential of free thinking and feeling to discover the 
fictions of probable reality and overcome the habit of 

our external real rectangular reality through synergetic 
and synaesthetic experience.

Il futuro dei futures – intertext
These days, the theory and practice of the tech-

nique of generative design are getting nearer and 
nearer by the parametrical modelling of the complex 
geometries of self-controlling systems of computer 
programs, like in a designing and executing process. 
Algorithmic processes are factors of the development 
of emergent spatial systems. Discovery and invention 
are the vectors of emergence – thinking and acting 
in new forms of the organization of communication 
which bind and connect us across continents and 
change our space and us in this space. Everything 
created and exhibited today expresses a generative 
art responding to the world’s mainstream. The cultu-
re of the present, “an entity and an event”, the culture 
of now and here have become the most important 
phenomenon in modernism today. We discover the 
dimension of the tension of art as new identification 
of the media truth in demonstrative aesthetic ope-
rations of the global strategy. Architecture is an act 
of communication and a part of the expression of 
media systems. The theory of culture came up with 
a thesis that our culture is saying goodbye to the 
sensibility of modernism. The Internet commenced 
a new epoch of the information society. Browsers 
fulfil the functions of libraries. The model of a social 
communication network leads to the formation of 
the virtual World University. The flows of information 
through the cybersphere form a river of digital struc-
ture with a stream of words, sentences, sounds and 
images. Not space but time and its acceleration will 
make the principle of the elementary order of things. 
In an information society, the Net will take over func-
tional systems, while very quick computing machines 
will be the basis for social forms in a game for the 
next generations. The philosopher Niklas Luhmann 
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worked out the theory of the seeming objective. 
Nietzsche’s thesis “The end justifies the means” 
just tells us that the end exists so as to justify one’s 
decision by the choice of the means. However, there 
are seeming objectives besides sacred objectives.  
A medially constructed official objective is an unof-
ficial means of an official means for the realization 
of this objective. As a result, the system objective-
means-camouflage, a programme of ethical and 
aesthetical deception means moral alienation from 
the surrounding environment. In this manner, the 
principles of choice themselves determine a deci-
sion (perversion of official media morality). A lack of 
values leads to the exploitation of seeming media 
and ethical objectives in an information society. The 
choice of seeming freedom turns into cultural anar-
chy, while negative dialectic – into cultural masked 
alienation. Architecture and the art of living are com-
plex equations in numerous unknowns. Today, we 
must abandon the illusion that there are always some 
simple answers to complex worlds. In the economic 
capital cities of the world, contemporary architec-
ture is becoming a medium for investors who treat 
capital and profit as a collective right to the social 
and aesthetic truth. In the role of capital deliverers, 
international investors feel like Florentine patrons in 
the first modern period of the Renaissance. Politics 
has lost many functions steering cultural life which 
is proven by the critical state of world culture. The 
World Wide Web propagates the right to gratuitous 
information in the category of human rights. This right 
is becoming a new product launched on the world 
market according to the principle of information and 
culture for everyone. The new aesthetics of intertext is 
born: spiritual property is getting transformed. Copy-
ing spiritual property from the Internet produces the 
right to free intertextual space and leads straight to 
intertextual aesthetics. It means quiet expropriation 
of an author from his copyright and the devaluation 

of creative contents. Many contemporary authors use 
an intertextual creative technique (hybrids of texts 
and aesthetic forms). Intertextuality uses transforma-
tion. In the past, the right to transform in art made 
sense if the transformation led to something really 
new. For 500 years between the Renaissance and 
classical modernism, people believed in the theory 
of genius as a creator’s peculiar ethos. Since the 
beginning of the 21st century, this theory of art has 
been falling down. Art has become authorial – an 
author without the competence of a creator creates 
in accordance with the intertextual principle which 
in consequence will lead to the death of the author. 
They say that every style which uses intertext has 
got its anti-style, therefore every idea is the spatial 
expression of every possible formable idea (the style 
of intertextual aesthetics). Every pop artist accepts 
various identities and designs changeable authenti-
city of intertextual possibilities. Authenticity, however, 
is deconstructed by identity. In the future, everyone 
thinks, can and creates the same. Self-controlling 
machines are already replacing an author and a pro-
ducer. At the beginning of our century, architectural 
design was degraded to a service – the same will 
happen to painting, sculpture and literature. Artists’ 
assignment is to provide services to the society 
without any copyrights. All the publications on the 
Internet will be free of charge in the global library 
of knowledge and science. American universities 
are developing a new method of teaching – service 
learning. It acts as a bridge between aesthetic theory 
and social practice, as an agent in the transfer of the 
community spirit and develops the social respon-
sibility of aesthetic education as the third mission 
of the universities in teaching and in theoretical 
research. Recalling Donald Rumsfeld’s thesis, we 
have the impression that he studied at the Harvard 
of Schopenhauer who claimed, Our objective is not 
to see what no-one have seen before but to look 
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above what everyone can see, to think about what 
nobody has given a thought to. We could conclude 
that thoughts have got an emergent strength and 
are capable of reforming things.

The broad theme of emergence and the theory of 
emergent spatial systems connected with generative 

design is the result of some ruminations related to my 
latest experiences in practical architectural activity. It 
seems that they stand a chance of being an inspira-
tion for the work of every young architect.

Palazzo Bardi, Firenze – June/July 2010
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CZAS ARCHITEKTURY

Jaka droga umożliwi ucieczkę z Wieży z Kości Słoniowej, w której architektura zamknęła się na całe sto lat? 
W jaki sposób może architektura odzyskać swą dawną pozycję i ogólną akceptację? Czy przystosowanie 
do komercjalizmu, konsumeryzmu i mód stanowi właściwe rozwiązanie? A może jest nim poszukiwanie 
„cichszego” i bardziej zrównoważonego piękna przestrzeni? Co prawda drugi sposób wydaje się trudniejszy,  
z pewnością jednak daje on więcej satysfakcji.

Słowa kluczowe: architektoniczna Wieża z Kości Słoniowej, architektura jako moda,  
ciche właściwości architektury

Odnoszę wrażenie, iż architektura znajduje się 
obecnie w bardzo interesującym punkcie zwrotnym. 
Być może po raz pierwszy w historii ma ona stać 
się integralną częścią kultury masowej. Nie sprawia 
już wrażenia czegoś, co pragnie być zrozumianym 
i docenionym jedynie przez wąskie grono ludzi wy-
kształconych. Można zaobserwować, że koncepcje 
architektoniczne stają się oczywistsze i mniej abs-
trakcyjne, innymi słowy – banalniejsze.

Jak nietrudno się domyślić, osoby o wykształceniu 
architektonicznym spoglądają na zaistniałą sytuację  
z pewną podejrzliwością, wręcz z niepokojem. Życie 
w Wieży z Kości Słoniowej jest przecież tak piękne! 
Od czasu, gdy niemal sto lat temu w architekturze 
rozpanoszył się modernizm, opinia publiczna straciła 
na znaczeniu. Nie wszyscy musieli rozumieć, co ar-
chitekt ma na myśli. Liczyło się to, co na temat naszej 
pracy sądzą eksperci. Najistotniejsze stało się uznanie 
na „scenie architektonicznej” – to o nim marzą i do 
niego dążą dzisiejsi studenci. Jeśli publiczność cze-
goś nie rozumiała bądź nie doceniała, dowodziło to 
tylko rewolucyjności i wizyjności dzieła.

Architektura modernizmu nigdy nie poszukiwała 
i nie osiągnęła jednomyślności, zawsze natomiast 
spoglądała z góry na nic nierozumiejących nie-
szczęśników. Moderniści sądzili, że wiedzą, co 
dobre dla świata i dla ludzi. Od samego począt-
ku modernizm chciał być odbierany jako środek  
i usługa społeczna łaskawie rozdające swe wdzięki 
anonimowym użytkownikom uznawanym za zbyt 
niewykształconych i nieświadomych. Nie zadawaj-
cie żadnych pytań – lepiej trwać w nieświadomo-
ści. To my wiemy i decydujemy, co jest dla was 
dobre.

Czy przypadkiem wszyscy nie zakodowaliśmy 
sobie takiej oto elitarnej postawy? Ja na pewno 
– muszę to przyznać! Nadal wolę konstruktywną 
krytykę ze strony prasy specjalistycznej niż od zwy-
kłych przechodniów. Jeżeli moja praca przypada 
do gustu osobom niewykształconym, coś musi być  
z nią nie tak. Oznacza to, że nie byłem wystar-
czająco wyrafinowany, w związku z czym mogę 
zostać uznany przez kolegów z branży za nieudacz- 
nika.



81

W latach 60. XX w. Robert Venturi przedstawił swe 
teorie na temat Wieży z Kości Słoniowej architektury 
modernizmu, jej abstrakcyjnego języka formalnego, 
którego nikt nie rozumiał i z którym nikt nie mógł się 
identyfikować, architektury, która musiała stać się 
sztuką – jednym z jej celów było samousprawiedli-
wienie lub chwała architekta, rodzaj kazirodczej wy-
miany między „wtajemniczonymi”. Mimo że wszyscy 
czytaliśmy mądre księgi Venturiego, docenialiśmy 
ich intelektualną ostrość, a nawet przyznawaliśmy 
rację autorowi, (prawie) wszyscy kontynuujemy dziś 
budowę Wieży z Kości Słoniowej.

W latach 60. świat nie był jeszcze gotów na 
ostrzeżenia Venturiego. My też nie byliśmy gotowi, 
co po części odnosi się również do obecnej deka-
dy. Jesteśmy niejako dziećmi modernizmu, które 
nie potrafią się od niego uwolnić. Uczyliśmy się go 
przecież w ten sam sposób, a w naszej niszy jest 
zbyt przyjemnie i ciepło, by teraz ją opuszczać. Choć 
tego nie chcemy, powinniśmy wiedzieć, że zanim 
nastał modernizm architektura wcale nie była tajemną 
nauką dla wybrańców. Tworzyły ją elementy, których 
mogli się nauczyć i skutecznie wykorzystywać ludzie 
o przeciętnej inteligencji. Czy brak nam naprawdę 
przyzwoitych budynków z ery przedmodernistycznej, 
w tworzeniu których nie uczestniczył żaden architekt, 
z drugiej zaś strony – okropnych budowli moderni-
stycznych stanowiących wyraz twórczej osobowości 
architektów? Czyż powierzchni świata nie zaśmiecają 
wyrafinowane, abstrakcyjne twory modernistyczne?

Wydaje się jednak, że nadszedł wreszcie czas, 
by powiedzieć „dość” nawet w środowisku samych 
architektów. Wyraźnie zwiększył się nacisk wywierany 
na wieżę z kości słoniowej, proponuje się też coraz 
więcej odpowiedzi na problem architektury beztro-
skiej. Architektura stara się z tej wieży wyjść – cóż 
za ekscytujący proces!

Nadal, rzecz jasna, istnieją tacy, którzy nie chcą 
lub nie potrafią jej opuścić. Niektórzy zawracają, gdy 
tylko poczują silniejszy podmuch wiatru. Pośród tych, 
którzy z wieży wyszli, i tych nielicznych, którzy nigdy 
w niej nie byli, dostrzegam dwa główne odłamy.

Po jednej stronie stoją architekci, którzy ich zdaniem 
zrozumieli, że architekturę można wykorzystać jako 
element postmodernistycznej kultury masowej. Celem 
ich jest szeroka popularyzacja tematu, nawet gdyby 
miała ona krótko trwać. Widzą architekturę jako coś, co 
działa, a nawet powraca niczym moda: coś przykuwa 
twój wzrok, przez chwilę odczuwasz fascynację, potem 
obracasz się i szukasz innych, najlepiej silniejszych 
wrażeń. Aby uzyskać taki efekt, nie mogą cię rozpraszać 
żadne głębsze sensy i znaczenia – rzeczy muszą być 
na tyle przypadkowe, żeby niczego nie uczyć i o niczym 
nie informować: Nie pytaj, dlaczego wyglądam tak, a nie 
inaczej. Wyrób sobie własne zdanie, czy podoba ci się 
efekt zaskoczenia i widowiskowości, który ci proponuję, 
czy też nie. Ciesz się nim, jeśli możesz; jeśli nie potrafisz, 
nie przejmuj się i popatrz na coś innego. Żeby uzyskać 
efekt zaskoczenia i widowiskowości, trzeba oczywiście 
stale się zmieniać i trzymać rękę na pulsie. To z kolei 
pasuje jak ulał do mechanizmów komercjalizmu i kon-
sumeryzmu naszych czasów, w których pragnienie 
zmian jest motorem ekonomiki i korzyści, jakie społe-
czeństwo może czerpać z silnej gospodarki. Dlatego 
właśnie ten rodzaj celowo „nie opiniowanej” i „zabaw-
nej” architektury sprzedaje się tak łatwo. Aby odnieść 
sukces komercyjny jako architekt, trzeba dostosować 
się do takiego trybu pracy. Twoja architektura zostanie 
przyjęta jako reklama, a świat biznesu stanie przed tobą 
otworem. Będą o tobie pisać, być może nawet zrobią  
z ciebie gwiazdę – o tym chyba marzą wszystkie dzieci 
(i dorosłe dzieci) architektury?

Jak w każdej reklamie, nie brak tu cynizmu. Re-
klama handlowa to nieuczciwa manipulacja emocjami 
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i uczuciami jednostki przez tworzenie sztucznych 
potrzeb czy też – jak kto woli – wykorzystanie niewin-
ności. Z łatwością wyczuwamy nieuczciwe intencje, 
oglądając reklamę przeznaczoną dla dzieci bezbron-
nych wobec tego typu manipulacji, bynajmniej wcale 
nie jest prawdą, że przed takim rodzajem nadużyć 
potrafią się bronić dorośli.

Całe szczęście, że cyniczni architekci służący krót-
koterminowemu konsumpcjonizmowi nie stanowią 
jednej jedynej opcji. Po drugiej stronie mamy archi-
tektów, którzy świetnie rozumieją, że architektura musi  
z powrotem zejść na ziemię i dotrzeć do publiczności. 
Wybierają oni drogę poszukiwania efektów nie mają-
cych nic wspólnego z efektem „niewidzialnego” i zasko-
czenia ani z krótkotrwałym konsumeryzmem. Szukają 
bardziej długoterminowych efektów, nie dostrzegając, 
że innowacja to jakość rządząca się swoimi prawami. 
Nie wierzą w wynalezienie czegoś zupełnie nowego, 
wierzą natomiast, że każda jednostka posiada wrodzoną 
umiejętność odczuwania godności i prawdy wiecznego 
piękna. Rozglądają się za pięknem ponadczasowym  
i sami próbują je zaoferować. Są przekonani, że praw-
dziwe piękno istnieje zawsze poza swoim czasem.

Ten typ architektów odległy jest od funkcjonalizmu 
czy technokracji, od ludzi, którzy chcą uczyć innych 
nowego trybu życia, tak jak chcieli to robić moderni-
ści. Zdają sobie sprawę z tego, że jedyny sposób zro-
bienia czegoś dla świata i ludzi to działanie poprzez 
piękno przestrzeni, poprzez odczucie przestrzeni, 
zarówno wewnątrz budynku, jak i między budynkami 
oraz między budynkiem a krajobrazem. Do osiągnię-
cia wyznaczonego celu musi im wystarczyć praca ze 
światłem oraz bryłami i powierzchniami, na które ono 
pada, a także dramatyzm i radość doświadczania 
efektów, jakie może wytworzyć tak niewiele elemen-
tów. Dzięki nim mogą wyzwalać emocje, które da 
się przeżywać bez konieczności odbywania studiów 

architektonicznych. Nie trzeba tu chyba dodawać, 
że ich budynki są także poprawne pod względem 
funkcjonalnym i technologicznym, choć w tym szcze-
gólnym przepadku funkcja i technologia służą jedynie 
do przesunięcia akcentu z przeznaczenia budynku na 
percepcję piękna przestrzeni.

Istnieje na szczęście wielu architektów, którzy na 
architekturę spoglądają z takiej właśnie perspektywy. 
Widuję przepiękne dzieła o trwałej wartości, które 
wciąż pojawiają się w wielu zakątkach świata. Jest to 
z całą pewnością droga trudniejsza i mniej atrakcyjna, 
ponieważ stosowanie „cichych” właściwości znacznie 
utrudnia zdobycie uznania i dużych pieniędzy. Mimo 
to jestem pewien, że tylko taki rodzaj architektury 
zniesie próbę czasu, i że będzie nadal podziwiany 
po tym, jak przeminą wszelkie mody. Czy nie tak 
drzewiej bywało? Dopóki wiem, że są architekci, 
zwłaszcza młodzi, wybierający ambitniejszą z dróg, 
dopóty nie będę się martwić o przyszłość architektury 
jako kluczowej dziedziny każdej kultury.

Powrót do właściwości „cichych” i ponadczaso-
wych oznacza zrównoważenie, którego architektura 
naprawdę potrzebuje. Zrównoważenie w architektu-
rze jest co najmniej tak samo ważne, jak w ekologii  
i gospodarce. Nie potrzeba nam wcale nieustannych 
innowacji – innowacja to widmo, za którym nie wolno 
się uganiać. Musimy po prostu w lepszy i wydajniej-
szy sposób wykorzystywać te elementy, które już 
istnieją. Musimy także mieć zaufanie do wrodzonego 
i nie zmanipulowanego wyczucia i instynktu piękna, 
a także stwarzać ludziom szanse ich stosowania, 
doskonalenia i wzmacniania.

Taki kierunek architektury pomógłby podnieść 
ogólny poziom kultury, służąc ludności, a nie in-
teresom czysto komercyjnym lub abstrakcyjnym 
intelektualnym celom.
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ARCHITECTURE NOW

Which one is the way out of the Ivory Tower in which architecture has hidden for the last hundred years? 
How can architecture gain general acceptance once more? Is adaption to commercialism, consumerism and 
fashion the right way? Or is it the search for the more “silent” and sustainable beauty of space? The second 
way seems harder but more rewarding.

Keywords: Ivory Tower of Architecture, Architecture as Fashion, Silent Qualities of Architecture

It is my impression that architecture is at a very in-
teresting turning point right now. Maybe it is just about 
to become, for the first time in history, an integral part 
of mass culture. No longer seems architecture to be 
something that wants to be only understood and ap-
preciated by a few well-educated. One can observe 
that the architectural concepts seem to become more 
obvious and less abstract, more banal if you want. 

This is of course something the “architecturally 
educated” look at with some suspicion. It is causing 
unease. Life has been so wonderful in the Ivory Tower. 
Ever since Modernism broke loose in architecture, 
almost a hundred years ago, it has been allowed to 
care little about the public opinion. Not everybody 
had to understand what the architect meant. It has 
been important what the other experts think about 
our work. Recognition from inside the “architectural 
scene” has been everything that counts, it has been 
what the students dream of and aim at. If the public 
did not understand or appreciate, it only proved how 
revolutionary and how far ahead you were.

Architecture of Modernism has never look for 
general consensus, and in fact, never got it; it has 

always looked down at those poor individuals who 
could not understand, and felt all the more superior 
for it. Modernists have always thought they know 
what is good for the world and for the people; Mo-
dernism, from its very beginnings, always wanted to 
be understood as a social means and service, spre-
ading their charities and benefits over the anonymous 
users who were considered to be too uneducated 
to appreciate. Don’t ask questions; it is good for you 
even if you don’t understand. We know and decide 
what is good for you.

Don’t we all have this elitarian attitude still in our 
heads? I do! I have to freely admit it. I still prefer to 
get good critics in the specialized press, rather than 
from the people in the street. If the non-educated like 
my work, there must be something wrong. That me-
ans I haven’t been sophisticated enough, and I might 
appear a looser in front of my peer architects.

Yes, there has been Robert Venturi in the 1960s 
who laid out all his theories about the Ivory Tower 
of Modern Architecture, about its abstract formal 
language that nobody could understand or identify 
with, and about architecture that had to become an 
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art not only aiming at its own justification or at the 
architect’s own glory, like in a kind of incestuous 
exchange among “those who know”. We have all 
read these wise books, and again, we appreciated 
their intellectual sharpness and could even see that 
he had a point, but at the same time we are (almost) 
all continuing to produce Ivory Tower stuff. 

Time was not ready for Venturi’s admonitions in the 
1960s. We were not ready, and partly are not ready to 
this day. We are so much children of Modernism that 
we have just been unable to turn around. After all, we 
haven’t learnt it differently, and our secluded niche 
is just too nice and warm to leave it and go out into 
the cold. We should know but we don’t want to know 
that before Modernism, architecture was not a secret 
science among the chosen few. Before Modernism, 
architecture was made from elements that could be 
learnt and used to good effect, by people of average 
intelligence. Haven’t we got a wealth of really decent 
buildings from the pre-modern era in which no architect 
has been involved, and don’t we have, at the same 
time, an awful lot of horrible modernist buildings in 
which architects have been involved and expressed 
themselves? Isn’t the surface of the world covered with 
abstract sophisticated modernist rubbish?

But it seems that the time has come that the sick-
ness over this is becoming too much, even among the 
architects themselves. The pressure on the Ivory Tower 
has been mounting enormously, and more and more 
answers to the problem of complacent architecture are 
being proposed. Architecture is trying to come out of 
the Ivory Tower: A very exciting process!

Of course, there are still those who are not willing 
or able to come out of the Tower, or shrug back in as 
soon as they have felt the strong wind that is blowing 
outside. However among those who come out of the 

Tower and those few who have never been in it, I can 
basically see two main currents:

On the one hand, there are those architects who 
think they have understood that architecture can be 
used as an element of the post-modern mass culture. 
They aim at a broad popular effect, even if it is only 
short-lived. They see architecture as something that 
works and ever renews itself like fashion does: You 
get a tickle to the eye, you get the fascinating effect 
of a moment, and then you turn around and look for 
the next, possibly stronger tickle. To have this effect, 
you must not be bothered and distracted by deeper 
sense and meaning; things have to be arbitrary eno-
ugh to not teach or tell you anything: Don’t ask why  
I look like this and not like that. Just decide and make 
your own opinion about whether you like the effect of 
surprise and spectacle that I am offering to your eye, 
or not. Enjoy if you can; if not, it doesn’t matter either: 
Look at the next thing. Of course, to have the effect of 
surprise and spectacle, you have to change constantly 
and to charge the effects ever more to keep the spin 
going. This, in turn, fits perfectly with the mechanisms 
of the commercialism and consumerism of our times 
where the craving for change is the motor of the eco-
nomy and the benefits that a society can gain from a 
strong economy. This is the reason why this kind of 
deliberately “un-opinionated” and “funny” architecture 
is so easy to sell. To be commercially successful as an 
architect, you’d better adapt this kind of working. Your 
architecture will be welcome as an advertisement, and 
the business world will be waiting for you. You will be 
published widely and maybe propelled to stardom, and 
isn’t this what all the young kids (and no-more-kids) 
in architecture dream about?

But, as any commercial advertisement, this is cyni-
cal. Any commercial advertisement is an unfair mani-
pulation of the emotions and feelings of the individual 
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by instilling artificial needs, an abuse of innocence if 
you want. We can feel this unfairness very well when 
we look at advertisement aiming at children who are 
totally defenseless against this kind of manipulation, 
but it is not true at all to say that grown-ups can 
defend themselves much better against this sort of 
sublime and abusive manipulation.

But this current, the one of architects who cynically 
put themselves at the service of short-lived consume-
rism, is luckily not the only one existing. On the other 
side, there are those architects who understand as well 
that architecture has to get back down to earth and 
reach the general public, but they take a different road. 
These architects are looking for effects that have nothing 
to do with the effect of the “unseen” and the surprise, 
and with short-lived consumerism. They look for longer 
lasting effects and do not recognize that innovation is 
a quality in its own right. They do not believe in the 
invention of the ever new. These architects believe that 
any individual has an inborn ability to sense the dignity 
and truth that lay in lasting beauty. They look for the 
timeless beauty and try to offer it. They are convinced 
that real beauty is always beyond its time.

These architects are far from being functionalists 
or technocrats or people who want to teach the pe-
ople a new way of life, in the way that the modernists 
wanted to. They recognize that their only way to do 
something for the world and for the people is through 
the beauty of space, through the feeling of space, 
inside the building as well as between the buildings 
and between the building and the landscape. To do 
this, they have nothing else in their hands to work 
with but light and the masses and surfaces that are 
hit by the light, and the drama and joy of experien-
cing the effects that can be produced with these few 
elements. With these few elements alone they create 
emotions; emotions that you can feel without having 

an education in architecture. Of course, their buildings 
are also functionally and technologically correct, but 
in this case, function and technology are only there 
to fulfill the purpose of taking the stress out of the 
use of the building and to free the attention for the 
perception of the beauty of space.

Fortunately, there are more than a few architects 
who look at architecture from this perspective, and 
I can see beautiful work of lasting qualities conti-
nuing to emerge from many parts of the world. It is 
certainly the more difficult and less tempting way to 
go, because the use of “silent” qualities makes it so 
much harder to gain recognition and good earnings. 
But in the end, I am sure that this will be the kind of 
architecture that will stand the test of time, the one 
that will still be looked at when all the fashions will 
be gone. Hasn’t it always been this way? As long as 
I see that there are architects, and particularly the 
younger ones, going this more ambitious road, I am 
not worried for the future of architecture as a key 
discipline of any culture.

The return to “silent” and timeless qualities is the 
sustainability that architecture really needs. This kind of 
sustainability is at least as important as the ecological 
and economical ones. We need no constant innova-
tion; innovation is a phantom that we must not chase. 
We just have to use the elements that are there already, 
in a better and more efficient way. And we have to trust 
in the people’s inborn and un-manipulated sense and 
instinct for beauty, and provide them with chances to 
apply this sense and instinct, to train it and thus make 
it ever stronger.

This would be a way for architecture to help enhan-
cing the general level of culture, and to really become 
a service to the people, instead of a service to mere 
commercial or abstract intellectual interests.
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ARCHITEKTURA – BYT KULTUROWY

Potrzeba twórczości tworzy fenomen aktu twórczego, realizowania świata autonomicznego w stosunku do 
świata natury. Produkty kultury mają znaczenie ,,magiczne’’ i zawierają w sobie intencjonalne systemy – poję-
cia: dobro i piękno. Akt twórczy oddziela przedmiot od interpretacji jego znaczenia i implikuje wartość dzieła. 
,,Uspołecznienie’’ dzieła architektury w aspekcie triady Witruwiusza, historycznym i obecnych izmów stawia 
przed współczesnymi wyzwania w sferze intelektualnej dla spełnienia się dzieła ,,tu i teraz’’ i w odniesieniu 
do antycypowanej przyszłości.
Postmodernistyczne ,,odruchy’’ na redukcjonistyczne trendy w praktyce architektonicznej i artystycznej ujaw-
niły jałowość tej formacji intelektualnej. Obecny ruch neoawangardowy głosi hasła na rzecz transhumanizacji 
architektury, tj. powrotu do archetypu – artefaktu działającego pro publico bono.

Słowa kluczowe: akt twórczy, Triada Witruwiusza, neoawangarda, transhumanizacja architektury, artefakt

Dualizm bytu – potrzeba kultury
Siła woli i potrzeby twórczości, która tworzy ilu-

zje nieograniczoności fenomenu aktu twórczego do 
realizowania świata na nowo, świata autonomiczne-
go w odróżnieniu od świata praw natury, wywołuje  
w przyrodzie zmiany o charakterze zjawisk quasi-
transformujących rzeczywistość. Produkty kultury 
są w istocie tworami intencjonalnymi. Ich właściwo-
ści mogą twórcę inspirować do aktywności opartej  
na świadomości realności rozumienia zjawisk con-
stans i potrzeby kulturowe. Człowiek powodowany 
ustawicznie ,,koniecznością’’ łamania barier dzielących 
go od sacrum bytu, staje po drugiej stronie lustra  
w anturażu z otaczającą go przyrodą. Ten obraz jest 
dość oryginalny, czy prawdziwy? Dla ukonstytuowania 
fenomenu istoty ludzkiej poprzez intencjonalne syste-
my – pojęcia dobra i piękna wchodzi na wielką górę 
poznania i ujrzenia celu swojej wędrówki z pytaniem: 

co za horyzontem? – nowego świata genius loci świata 
ujrzanego w lustrze. To obraz nowej rzeczywistości 
przypisany geniuszowi zdolnemu do tworzenia jego 
podstawy bytowej i duchowej poprzez myśl – wartość 
i jej znaczenie w uprzedmiotowionych znakach, bez 
których człowiek nie byłby zdolny do egzystencji jako 
kulturowy byt, w skali jednostki, grupy kulturowej jak 
również w skali globalnej. Dramatem jest rozbicie lustra 
i czysta fizyczność ślepca. 

Rzeczywistość bytu – przedmiotu
Człowiek już w odległej przeszłości nadawał 

zjawiskom i przedmiotom czysto użytecznym zna-
czenie magiczne. Jako wytwory kultury duchowej  
i materialnej z nadanymi im cechami symbolicznymi 
przybierały formy adekwatne do ich funkcji i nosiły 
cechy intencjonalnego wytworu artystycznego, tech-
niki, kodu językowego, komunikatu, etc.
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(…) Nie odgrywa przy tym większej roli, czy te 
wytwory działalności ludzkiej są wszystkie w tym 
samym sensie ,,rzeczywiste’’, co otaczający nas 
świat ,,przyrody’’. Być może, iż dałoby się przytoczyć 
argumenty, które kazałyby uznać, że np. dzieła sztuki 
(lub przedmioty estetyczne) są w innym znaczeniu 
,,rzeczywiste’’ niż np. dom, który służy do ich prze-
chowywania (muzeum) (…) [1]. Ale np. jeżeli przypi-
szemy owemu domowi cechy dzieła artystycznego, 
w tym przypadku obiektu o znaczeniu eksponatu, 
wyrażonego w formie architektonicznej, nadającej 
intencjonalnie treści symboliczne, znakowe, to za-
ciera się granica pomiędzy utylitarną funkcją budowli  
a jej koncepcją przestrzeni w odczytaniu idei na 
równi ze sposobem przeznaczenia i użytkowania 
muzeum – rzeźby, environmentu, combine – pain-
ting, architektury światła, etc.

Popartowska koncepcja stawiała znak równości 
między tym, czym jest przedmiot, a tym co o nim my-
ślę. Taka postawa myślowa także definiuje w równym 
stopniu zjawiska artystyczne w sztuce i architekturze. 
Prowadzi to do egzemplifikacji tych zjawisk jako nie-
odłącznego zespołu cech otaczającej rzeczywistości 
sztuki (umowności języka znaków i ich znaczeń). 
Relatywizacja wartości znaków jest nieodłącznym 
czynnikiem zmieniającym stosunek twórcy do two-
rzywa, którym posługuje się w akcie twórczym. A to,  
w szerszym ujęciu zjawiska artystycznego, implikuje 
in minus wartość dzieła. W aspekcie ,,uspołecznie-
nia’’ dzieła architektury w kontekście odwołania się 
do principium triady Witruwiusza, szczególnie ciąży 
na współczesnych balast wielkich dzieł z przeszłości 
i odpowiedzialności za znaczenie dzieła architekto-
nicznego. Przestrzeń: funkcjonalne opakowanie, tło 
dla przyszłej historii, przestrzeń – ekran dla projekcji 
kultury – projekcji statusu, architektura recypowana, 
zmysłowa, intelektualna gra form i znaczeń, księ-
ga – saga czasoprzestrzenna, intrygująca historia, 

dzieło malarza, rzeźbiarza i konstruktora… Te hasła, 
wyzwania stawiane architektom dla spełnienia się 
dzieła ,,tu i teraz’’, oraz intuicyjna postawa w odnie-
sieniu do przyszłości, to uniwersalne i fundamentalne  
w swojej istocie warunki zaistnienia dzieła architektury 
w obiegu społecznym i kulturowym. Bardzo mocno 
utwierdza autora w tym twierdzeniu cytat: (…) Trze-
ba kształtować nową architekturę, która pozostaje 
w zgodzie z ciągłością kulturową i jednocześnie  
z poetyckim wyrazem indywidualnych sytuacji i spo-
łeczności (…) [2].

Modernista Dan Kiley wyznawał zasadę: Ważnym 
elementem sztuki jest proces tworzenia. Sam projekt 
jest opisem procesu, w którym pomagasz komuś lub 
sobie znaleźć miejsce do życia. Jesteśmy jednością  
z wszechświatem. Człowiek jest naturą. Współcześnie 
paradoksem ukazującym dylematy w lansowaniu po-
staw twórców wobec wypracowania metod na rzecz 
ożywienia ruchów, tendencji, formacji intelektualnych 
skierowanych do odbiorcy architektury i sztuki jest 
postawangardowa ,,tradycja’’ odrzucająca rygor i dok-
trynalność na rzecz większej swobody, indywidualizacji 
i personalizacji architektury. Postawangarda związana  
z postmodernizmem w szerokim spectrum współcze-
snej kultury nasuwa refleksje i pytanie o formułę sensu 
racio dla architektury i sztuki w obiegu kulturowym i roli 
odbiorcy w procesie kształtowania przestrzeni. Wywo-
łany do tablicy Dan Kiley utożsamia na sposób arche-
typowy człowieka z modelem – fantomem bionicznym 
(przyp.  autora) z jego zwierzęcą naturą. Uwikłanie 
człowieka wyłącznie w kontekst modelu – biotopu 
stanowi poważne ograniczenie charakterystyczne 
dla redukcjonistycznych metod budowania wszelkich 
teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska w archi-
tekturze i sztuce: style i tendencje, konstruowania 
teoretycznych modeli, etc. Człowiek w określonych re-
lacjach z przestrzenią stanowi artefakt. To oznacza, że   
w zdefiniowanym modelu dany artefakt ma postawione 
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cele i działa wg założonych reguł. Ta zasada w archi-
tekturze pro publico bono obowiązuje nieustannie. Jej 
status quo jest bezdyskusyjne. Świadomość wagi tych 
zadań i postawa etyczna stosowana w teorii i realiza-
cjach, stanowi o jakości architektury w kontekście jej 

wartości kulturowej. W ujęciu przywołanego artefaktu 
ważny jest czynnik transhumanistyczny, zespalający 
architekturę jako styk wielu dziedzin nauki, techniki  
i sztuki, będącą w stałej relacji z otoczeniem, klimatem, 
przyrodą, regionem kulturowym, etc.
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ARCHITECTURE – A CULTURAL ENTITY

The need for creativity makes the phenomenon of a creative act, the realization of an autonomous world 
in relation to the world of nature. The products of culture have got a “magical” meaning and include some 
intentional systems – the notions of good and beauty. A creative act separates an object from the interpreta-
tion of its meaning and implies the value of a work. The “socialization” of a work of architecture in the aspect 
of the Vitruvian triad, history and present isms challenges the contemporaries in the intellectual sphere for 
the fulfillment of a work “here and now” and in relation to the anticipated future.
Postmodernist reactions to reductionist trends in architectural and artistic practice revealed the sterility of 
this intellectual formation. Today’s neo-vanguard movement promotes slogans for the transhumanization of 
architecture, i.e. a return to an archetype – an artifact working pro publico bono.

Keywords: creative act, Vitruvian triad, neo-vanguard, transhumanization of architecture, artifact

The Dualism of an Entity – The Need for Culture
Willpower and the need for creativity which pro-

duce illusions of the limitlessness of the phenomenon 
of a creative act for the realization of a brand new 
world, an autonomous world, as opposed to the 
world of natural laws, cause changes in nature of 
the character of phenomena which partly transform 
reality. The products of culture are actually intentional 
creations. Their properties may inspire a creator for 
an activity based upon the awareness of the realness 
of understanding constant phenomena and upon 
cultural needs. Guided by a “necessity” to break 
barriers separating him from sacred being, man 
finds himself on the other side of a mirror in entou-
rage with the surrounding nature. Such an image is 
quite original but is it real? In order to constitute the 
phenomenon of a human being through intentional 
systems – the notions of good and beauty, he climbs 
a high mountain of knowing and seeing his destina-
tion with the question: what is behind the horizon of 
the new world, the genius loci of the world seen in 

the mirror? This image of new reality is attributed to 
a genius capable of forming the basis for his material 
and spiritual basis through thought – a value and its 
significance in objectified signs. Without them, man 
could not exist as a cultural entity, in the scale of an 
individual, a cultural group as well as the globe. The 
tragedy is a broken mirror and a blind man’s pure 
corporeality.

The Reality of an Entity – An Object
Even in the distant past, man attributed a magi-

cal meaning to purely utilitarian phenomena and 
objects. As the products of spiritual and material 
culture with their symbolic features, they assumed 
forms adequate to their functions and the features 
of an intentional artistic creation, technique, linguistic 
code, announcement etc.

(…) It is not so important whether these products 
of human activity are all “real” in the same sense as 
the world of “nature” which surrounds us. Perhaps, 
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if we could mention some arguments which would 
make us acknowledge that, for instance, works of 
art (or aesthetical objects) are “real” differently from  
a house which serves to keep them (museum) (…)
[1]. But if we attribute the features of an artistic work 
to this house – an object acting as an exhibit ex-
pressed in an architectural form producing symbolic 
substances intentionally, the border between the utili-
tarian function of an edifice and its spatial concept 
is blurred in the interpretation of an idea on a par 
with the intended use and the manner of operating  
a museum – sculpture, environment, combine paint-
ing, the architecture of light etc.

The concept of pop art equalled what is an ob-
ject with what I think about it. Such an attitude also 
defines artistic phenomena in art and architecture 
to the equal extent. It leads to the exemplification 
of these phenomena as a inseparable combination 
of the features of the surrounding reality of arts (the 
conventionality of the language of signs and their 
meanings). The relativization of the value of signs is 
an inseparable factor changing a creator’s attitude 
towards the material he uses in a creative act. In  
a broader depiction of an artistic phenomenon, it 
implicates the value of a work in minus. In the aspect 
of “socializing” a work of architecture in the context 
of referring to the principium of the Vitruvian triad, 
the contemporaries are heavily burdened with the 
ballast of grand works from the past and responsi-
bility for the significance of an architectural work.  
A space: a functional wrapping, the background 
for future history, a space – a screen for culture – 
the screening of status, sensual architecture, an 
intellectual game of forms and meanings, a book –  
a spaciotemporal saga, an intriguing story, the work 
of a painter, a sculptor and a constructor… These 
slogans, challenges for architects and the fulfillment 
of a work “here and now” and an intuitive attitude 

with reference to the future are universal and fun-
damental conditions for the appearance of a work 
of architecture in social and cultural circulation. The 
author is very strongly convinced in his opinion by 
the following quotation: (…) We must shape new 
architecture in accordance with cultural continuity 
and a poetic expression of individual siuations and  
communit ies (…)[2].

The modernist Dan Kiley subscribed to this prin-
ciple: An important element of art is the process of 
creation. A project itself is a description of the proc-
ess of helping someone or oneself to find a dwelling 
place. We become one with the universe. Man is 
nature. A contemporary paradox showing dilemmas 
in the popularization of creative attitudes to work out 
some methods of enlivening movements, tenden-
cies and intellectual formations meant for a recipient 
of architecture and art is the post-vanguard “tradi-
tion” which rejects rigour and doctrines for the sake 
of the freedom, individualization and personalization 
of architecture. The post-vanguard related to post-
modernism in the broad spectrum of contemporary 
culture suggests reflections and a question about  
a rational formula for architecture and art in cultural 
circulation and the role of a recipient in the process 
of shaping a space. Dan Kiley identifies man with  
a model – a bionic phantom (author’s postscript) with 
its animal nature – in an archetypical manner. Man’s 
exclusive involvement in the context of a model –  
a biotope – makes a serious limitation characteristic 
of the reductionist methods of constructing any 
theories describing and explaining phenomena in 
architecture and art: styles and tendencies, theoreti-
cal models etc. Man acts as an artifact in certain 
relationships with a space. It means that a given 
artifact has got some objectives in a defined model 
and works according to the rules. This principle in 
architecture pro publico bono is constantly bind-
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ing. Its status quo is unarguable. The awareness 
of the significance of these assignments and an 
ethical attitude used in theory and implementations 
determines the quality of architecture in the context 
of its cultural value. In the depiction of the recalled 

artifact, a transhumanist factor is important – it butts 
architecture against many disciplines of science, 
technology and art in permanent connection with 
the surroundings, the climate, nature, a cultural 
region etc.

ENDNOTES
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Prester, Munich 1983.
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ARCHITEKTURA I GROBY

Architektura nakierowana głównie na formę może stracić możliwość przekazywania treści estetycznych 
przyszłym pokoleniom, które jej nie będą rozumiały. Wyjściem z tej sytuacji może być projektowanie inter-
pretowalnej i użytkowej przestrzeni, która mieści się pomiędzy masami architektonicznymi.

Słowa kluczowe: architektura, przestrzeń społeczna, życie w architekturze

Rozpatrywanie architektury w kategorii piękna 
dzisiaj traci sens. Nikt jednak nie chce się przyznać, 
że projektując nie bada proporcji brył, stosunku mas 
do otworów albo skrótów perspektywicznych. Jeżeli 
nawet zwraca się na to uwagę, to nie przez szcze-
gółowe badanie, ale w sposób intuicyjny. Zaniedbuje 
się więc wartości, które jeszcze niedawno decydowały 
o pięknie przestrzeni. Jest to zrozumiałe, bowiem 
wartość budynku tkwi teraz w jego objętości, jego 
lokalizacji i standardzie a nie jego pięknej proporcji.

Trwałość budynku jest cechą drugorzędną i często 
przeszkadza w jego użytkowaniu. Jest wiele miejsc 
na świecie, gdzie dom nie powinien trwać dłużej, niż 
pokolenie, aby nie blokować przyszłego rozwoju. 
Efemeryczna architektura targów i wystaw ma być 
efektowna, ma być ekonomiczna i ma trwać krótko, 
aby demontaż był tani i ekologiczny.

Architektura ma być użyteczna, aby spełniać swoją 
funkcję, ale coraz częściej ma być elastyczna, aby 
spełniać kolejno wiele funkcji i żeby przyjąć przyszłe 
funkcje, których dzisiaj nie znamy. Projektujemy 
budynki o otwartym planie nie znając przyszłego 
użytkownika, więc prawdziwą wartością funkcjonalną 
jest brak funkcji projektowanej. Budynki o dobrze 
zaprojektowanej funkcjonalności zmieniają przezna-
czenie wielokrotnie i tylko ich podatność na te zmiany 
chroni je przed wyburzeniem.

Ani piękno, ani trwałość, ani funkcjonalność nie 
stanowią dzisiaj wartości współcześnie powstającej 
architektury. Budynki, które są zaprojektowane dla 
tych priorytetów przypominają groby.

Dariusz Kozłowski wspomniał niegdyś, że szkic 
jest śmiercią koncepcji. Oczywiście tak jest, bowiem 
koncepcja jest ciałem żywym, podlega przemianom 
i rozwojowi, ewoluuje i te ruchy przecięte są przez 
nieruchomy zapis. Z tego samego powodu projekt 
jest śmiercią szkicu. Szkic, ten utwór wieloznaczny  
i interpretowalny kostnieje do formy zimnego projektu, 
który powinien z definicji być jednoznaczny, zrozu-
miały i wykonywalny. Interpretowalność i życie szkicu 
umiera w formie (formalinie) projektu wykonawczego. 
Realizacja zabija projekt, który po użyciu staje się zu-
żytą zadrukowaną celulozą. Jeżeli w projekcie pozo-
stało jeszcze jakieś życie w postaci niedopowiedzeń 
możliwych do interpretacji, to realizacja uśmierca to 
drugie życie i przekuwa je w martwy kamień. Aaron 
Betsky pisze, że budynek jest grobem architektury  
i ma rację. Kozłowski też.

Jeżeli architekturę będziemy nadal rozumieć jako 
bryły grobów, to nasze miasta będą cmentarzami. Stało 
się to w Nowej Hucie, gdzie martwe budynki flankują 
Aleję zasłużonych Róż, stało się to w Bukareszcie, 



95

gdzie aleja zasłużonych notabli zwieńczona jest przez 
Grób Dyktatora (obecnie parlamentu). Najwyższy 
czas, żeby uznać, że architektura to nie bryła pięknie 
wyglądająca w świetle poranka, lecz żywa przestrzeń 
pomiędzy bryłami. To z tego powodu Émile Cioran 
zwraca się przeciwko formalizmowi i dopomina się  
o ożywienie formy i uznanie jej ciągłej zmienności.

Istnieje różnica pomiędzy rzeźbą a architekturą. 
Statua Wolności w Nowym Jorku interesuje nas 
w oglądzie z zewnątrz bez fascynacji wewnętrzną 
konstrukcją Eiffela, ponieważ jest rzeźbą. Wieża Ba-
bel interesuje nas w rzucie i przekroju, w ilości pięter  
i sposobie komunikacji pionowej, bo jest architekturą. 
Architektura to przestrzeń albo środowisko pomiędzy 

masami. Jakość tego środowiska to jakość architek-
tury. Martwa rzeźba swoją masą i pięknem upamięt-
nia wielkie czyny, a architektura swoją przestrzenią 
udziela tym czynom miejsca. 

W środowisku architektonicznym żyje człowiek, 
który jest jej podmiotem. Dla niego to środowisko 
jest projektowane. Środowisko to może być bierne, 
dając tło dla ludzkiej działalności, może być aktyw-
ne tę działalność wymuszając i może być interak-
tywne, co pozwala na modyfikacje relacji pomiędzy 
człowiekiem a jego środowiskiem. Architektura 
jest więc dzisiaj żywym i zmiennym środowiskiem,  
a w przyszłości środowiskiem inteligentnie reagu-
jącym na zmiany potrzeb.

BIBLIOGRAFIA

Betsky A., Architecture Beyond Building, [w:] Out There, 11.Mo-
stra Internationale di Architettura, Marsilio, Venice 2008.

Cioran É. M., Ożywić formy?, [w:] Samotność i przeznacze-
nie, Wydawnictwo KR, Warszawa 2008.

Pałac Nicolae Ceauşescu, Bukareszt



Piotr Gajewski*

* Gajewski Piotr, Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch., Cracow University of Technology, Institute of Architectural Design.

ARCHITECTURE AND GRAVES

Form orientated architecture can easily lose the power of aesthetic communication with next generations; 
for whom will be indecipherable. The only solution can be a creation of polyfunctional and comprehensible 
space contained between architectural masses.

Keywords: architecture, public space, living in architecture

These days, considering architecture in the cate-
gory of beauty does not make any sense. However, 
nobody wants to admit that they do not examine 
body proportions, the ratio of masses to openings or 
perspective foreshortenings while designing. If they 
happen to notice the issues, they do it intuitively, not 
by detailed research. Thus, values which not so long 
ago determined the beauty of a space are neglected. 
It is quite understandable because the current value 
of a building lies in its volume, location and standard 
instead of its beautiful proportion.

The durability of a building is a second-rate featu-
re which often hampers operation. There are many 
places in the world where a house should not last 
longer than one generation in order not to block the 
future development. The ephemeral architecture of 
fairs and expositions is expected to be attractive, 
economical and short-term to make the disassembly 
cheap and ecological.

Architecture is supposed to be useful, functional 
and flexible to fulfill numerous present functions and 
some future ones which we do not know today. We 
design buildings with an open plan, not knowing their 
future user, so the real functional value is a lack of 
a designed function. Buildings with well-designed 
functionality change their intended uses many times 

and only their receptivity to these changes protects 
them from demolition.

Beauty, durability, functionality – none of them make 
the values of contemporarily formed architecture. Buil-
dings designed for these priorities resemble graves.

Dariusz Kozłowski once mentioned that a sketch 
was the death of a concept. It is true because a con-
cept is a living body which changes develops and 
evolves – these movements are cut by the motionless 
record. For the same reason, a design is the death 
of a sketch. A sketch – this ambiguous and interpre-
table work – grows numb with the cold of a design 
which should be unambiguous, understandable and 
performable by definition. The interpretability and life 
of a sketch dies in the form (formalin) of an executive 
design. Implementation kills a design which becomes 
a used printed piece of cellulose. If there is still a sign 
of life in a design in the shape of some interpretable 
understatements, its implementation kills this second 
life and turns it into a lifeless stone. Aaron Betsky 
writes that a building is the grave of architecture and 
he is right. So is Kozłowski.

If we will still visualize architecture as rows of 
graves, our cities will be transformed into cemeteries. 
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It happened so in Nowa Huta where dead buildings 
flank (Meritorious) Roses Avenue; it happened so in 
Bucharest where “Heroes’ Avenue” is crowned with 
the Grave of the Dictator (the Parliament at present). 
It is high time we understood that architecture is not a 
body which looks beautiful in the morning light but a 
living space between bodies. That is why Émile Cioran 
raises his objections against formalism and demands 
the enlivenment of a form and the acknowledgement 
of its constant changeability.

There is a difference between sculpture and archi-
tecture. The Statue of Liberty in New York interest us 
from the outside without the fascination aroused by 
the internal construction of the Eiffel Tower because 
it sculpture. The Tower of Babel interests us in its 
projection and section, in the number of floors and the 

manner of vertical movement because it is architectu-
re. Architecture is a space or an environment between 
masses. The quality of this environment is the quality 
of architecture. Dead sculpture commemorates great 
deeds with its mass and beauty, while architecture 
yields a place to these deeds with its space.

Man lives in an architectural environment and acts 
as its subject. This environment is designed for him. 
An environment may be passive and produce the 
background for human activities, may be active and 
force these activities, may be interactive and modify 
the relationships between man and his environment. 
Thus, architecture is a living and changeable environ-
ment today. In the future, it will be an environment 
which reacts to the changing needs in an intelligent 
manner.
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ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH 
GLOBALIZACJA CZY REGIONALIZACJA?

Powszechna globalizacja jest nieuchronna. Pojęcie globalizacji dotyczy przede wszystkim gospodarki, ale 
także architektury jako sztuki twórczego kształtowania środowiska. Przemierzając Europę od wschodu do 
zachodu i z południa na północ wciąż da się zauważyć podobne założenia urbanistyczne, zbliżone kształtowa-
nie elewacji czy użycie identycznych materiałów. W pracy przedstawione wybrane rozwiązania współczesnej 
zabudowy mieszkaniowej, które bez względu na kraj, w którym powstawała prezentuje się podobnie.

Słowa kluczowe: globalizacja, architektura współczesna, osiedle mieszkaniowe

Wprowadzenie

W dobie narastającej globalizacji zauważyć można 
kryzys współczesnego miasta. Nowa zabudowa nie 
stanowi kontynuacji historycznych wzorców i rozwią-
zań urbanistycznych, które zostały wypracowane przez 
wieki i które do dziś doskonale się sprawdzają.

Współczesna architektura mieszkaniowa coraz 
bardziej zatraca swoją tożsamość. Miasta poddawane 
są nieustannemu przekształcaniu. Powstają nowe ar-
terie komunikacyjne, centra handlowo-usługowe oraz 
zespoły mieszkaniowe. Według Kriera miasto „dojrzałe” 
nie może rosnąć czy rozprzestrzeniać się bez utraty 
swej tożsamości. Tak jak ludzka rodzina, miasto może 
rosnąć tylko poprzez reprodukcję czy zwielokrotnienie, 
co musi oznaczać policentryzm [3]. 

Miasta współczesne w niekontrolowany sposób 
rozrastają się Na peryferiach powstają nowe osiedla. 
Niepokojącym jest również fakt, iż zdecydowana 
większość z nowych realizacji ma charakter kondo-
miniów, czyli zamkniętych, strzeżonych często oto-

czonych wysokim płotem lub nawet murem zespołów 
mieszkaniowych. Zespołów mieszkaniowych, które 
oprócz zamknięcia charakteryzują się tzw. architekturą 
międzynarodową. Nie ma znaczenia w jakim kraju 
jesteśmy – w Czechach, Danii, Hiszpanii – rozwiąza-
nia zespołów mieszkaniowych są prawie identyczne.  
A przecież miasto to nie wynik przypadku lecz klarow-
nych wizji i celów bez których miejska cywilizacja nie 
mogłaby powstać. Miasto innymi słowy jest wytworem 
ludzkiego ducha pisze Krier [3].

W dużym stopniu jest to wynikiem pojawienia 
się architektury międzynarodowej oraz powszechnej 
globalizacji. Do XIX wieku miasta charakteryzowały się 
własną tożsamością, dzięki której były odróżnialne, 
indywidualne. Każde miasto posiada swój symbol,  
z którym się go identyfikuje. Tak chętnie wracamy 
do starych dzielnic miejskich, gdzie panuje niezapo-
mniany klimat, ten „duch miejsca” o którym, wydawać 
by się mogło, zapomnieli współcześni twórcy miast. 
Przestrzenie publiczne zakładane były w formie ulic  
i placów, posiadały trwały, rozpoznawalny charakter  
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o sprawdzonych proporcjach i wymiarach. W miastach 
poprzez narastanie powstały w różnych okresach nowe 
budowle. Te budowle w zależności od lokalizacji róż-
nią się od siebie. I tak oprócz poszczególnych stylów 
architektonicznych rozróżnić można również rejon,  
w którym obiekty powstawały. Dzięki temu mamy 
gotyk francuski, niderlandzki czy niemiecki. Podob-
nie z renesansem czy barokiem. Takie podejście do 
projektowania sprawiało, że każde miasto było indy-
widualnym organizmem.

Pierwsze zmiany w podejściu do projektowania, 
czyli zatarcia się różnic w kształtowaniu architekto-
nicznym da się zauważyć na przełomie XIX i XX w.  
W tym okresie nastąpił wzrost świadomości proble-
mów, jakie powstały w budownictwie mieszkaniowym 
i pojawiały się próby rozwiązania ich. Przepisy prawne 
powstające od połowy XIX w. przyczyniły się do po-
wstania nowych budynków o wysokim standardzie, 
dostępnych dla robotników dobrze zarabiających.  
Z drugiej jednak strony w dużych miastach powsta-
wały dzielnice nędzy. W obliczu takich problemów 
pojawiły się ruchy reformatorskie mające głównie na 
celu poprawę warunków życia. Były to:

– organizacje filantropijne, które tworzyły modelo-
we typy domów dla rodzin biednych. Przeprowadzali 
remonty, modernizacje istniejących mieszkań, wpro-
wadzając wyższy standard życia,

– prywatni inwestorzy, których działalność polegała 
na budowie osiedli robotniczych o wyższym standar-
dzie, podnosząc moralny i materialny status użytkow-
ników. Działali oni głównie w Niemczech,

– władze lokalne, popularne głównie w Wielkiej 
Brytanii, ale działania ich były podejmowane na nie-
wielką skalę,

– organizacje spółdzielcze, typu samopomoco-
wego, takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, rozpo-
wszechnione w państwach skandynawskich.

Już przed I wojną światową położono podwaliny 
pod budownictwo socjalne, jednak wojna ta spowo-

dowała ogromne zmiany w pierwotnych założeniach. 
Przede wszystkim zmalała liczba inwestycji, załamały 
się systemy finansowania budownictwa mieszkanio-
wego, nastąpił wzrost czynszów i wiążące się z tym 
kłopoty finansowe. Te problemy, wywołane kryzysem 
ekonomicznym i społecznym końca wojny, starano 
się rozwiązywać przez programy masowego budow-
nictwa mieszkaniowego. W miastach na szerszą skalę 
zaczęto stosować naukowe metody projektowania, 
produkcji i planowania inwestycji mieszkaniowych. 
Budownictwo mieszkaniowe rozpoczęło inwazję na te-
reny przedmieść. W okresie międzywojennym nastąpił 
znaczny wzrost liczby mieszkań, ale ze względu na 
zmianę struktury rodziny (rodziny wielopokoleniowe 
i wielodzietne przekształcały się w mniejsze) popyt 
na mieszkania wzrósł, a problem dalej nie został 
rozwiązany [2].

W ramach tych reform powstawało wiele zna-
czących nowych osiedli, o podobnych układach  
i architekturze, do których zalicza się m.in. Werktbung-
siedlung w Wiedniu, czy pierwsze konkursowe osiedle 
Weissenhof w Stuttgarcie, modelowe osiedle WuWa we 
Wrocławiu, os. na Żoliborzu w Warszawie. Był to okres 
pojawienia się tzw. stylu międzynarodowego.

Kolejnym okresem, kiedy na szerszą skalę po-
jawiła się w budownictwie globalizacja, był okres 
budownictwa zuniformizowanego, czyli tzw. wielka 
płyta. W latach powojennych w Europie wyniszczonej 
wojną z wyraźnymi ruchami migracyjnymi ludności, 
panował olbrzymi głód mieszkaniowy. Technologia 
wielkopłytowa trafiła na podatny grunt, bo umożliwiała 
szybkie rozwiązanie tego problemu. Z entuzjazmem 
przystąpiono do budowy nowych miast, dzielnic, 
nowych osiedli i zespołów mieszkaniowych zgodnie 
z założeniami planistów. Przewidywały one oprócz 
zabudowy mieszkaniowej wprowadzenie szerokiego 
wachlarza usługowego: dzielnicowe ośrodki kultury, 
urządzenia usługowe; wypoczynkowe, rozrywkowe  
z pewną ilością miejsc pracy, połączone dobrą ko-
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1. Breda, Zespół mieszkaniowy – „Chassee Terrain”, (il. autora)  2. Praga, Zespół mieszkaniowy „Central Park” – Praga 
3 Zizkov, (il. autora)  3. Sopot, współczesny budynek mieszkaniowym, (il. autora)  4. Sopot, budynek mieszkaniowy z XIX w., 
(il. autora)  5. Sopot, współczesny budynek mieszkaniowym – „Kamienica Sopocka”, (il. autora)  6. Sopot, budynek 
mieszkaniowy z drewnianymi werandami z XIX w., (il. autora) 
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munikacją z centrum miasta i innymi dzielnicami. 
Budownictwo wielkopłytowe było dość rozpowszech-
nione w całej Europie. 

XXI wiek to kolejna fala globalizacji w architekturze 
i budownictwie. Co prawda jakość projektowanych 
obiektów wciąż się poprawia, lecz przemierzając 
Europę od wschodu do zachodu i z południa na 
północ wciąż da się zauważyć podobne założenia 
urbanistyczne, zbliżone rozwiązania architektoniczne 
(prawie identyczne kreowanie elewacji, użycie takich 
samych materiałów) a także analogiczne kształtowa-
nie przestrzeni wspólnej). 

Globalizacja  w  architekturze  współczesnych  ze-
społów mieszkaniowych

Takimi interesującymi przykładami, odzwierciedla-
jącymi globalizację we współczesnej architekturze 
mogą być opisane poniżej zespoły mieszkaniowe  
w Czechach oraz Holandii. 

Holandia, jeżeli chodzi o architekturę, jest jednym 
z przodujących krajów europejskich. Z pewnością 
w dużym stopniu ma na to wpływ mentalność, styl 
życia i sytuacja ekonomiczna Holendrów. Kraj ten 
stworzony został prawie całkowicie przez człowieka, 
który przez lata wyrywał morzu kawałek po kawałku 
ziemię. Jego bezpieczeństwo i sukces zależny był 
od współpracy wielu grup ludzkich, zajmujących się 
inżynierią wodną, planowaniem przestrzennym, rol-
nictwem. Taka sytuacja sprawiła, że Holendrzy mają 
duży szacunek do własnej ziemi, kraju i mieszkańców 
przez co ich działalność jest bardzo przemyślana  
i wymagająca ekonomicznego gospodarowania za-
sobami (m.in. przestrzenią). Obejmuje ona nie tylko 
budownictwo, ale również zajmuje się zachowaniem 
terenów wodnych, ziemnej infrastruktury i lasów. Jest 
to niezbędne dla istnienia Holandii oraz jej dobrobytu. 
Budownictwo w Holandii nie zawsze utrzymywało 
wysoki poziom Dopiero w przeciągu ostatnich 25 lat, 
architektura holenderska bardzo korzystnie zmieniła 

się głównie pod wpływem znanego architekta Rema 
Koolhaasa. Nowe projekty holenderskich architektów 
utrzymane w ascetycznym stylu są zdroworozsąd-
kowe z pragmatycznym zastosowaniem technologii 
i planowania. Charakteryzują się poszanowaniem 
dla natury i próbą znalezienia równowagi pomiędzy 
środowiskiem naturalnym a sztucznym, pozwalającym 
na harmonijne rozwiązania przestrzenne.

Czechy podobnie jak Holandia mogą zachwycać 
swą architekturą. Można powiedzieć, że Czechy są 
ojczyzną nowoczesności. Przez wieki czescy intelek-
tualiści i myśliciele doprowadzili do powstania społe-
czeństwa, w którym człowiek znalazł się w centrum 
wszechrzeczy, a intelekt stał się najwyższą instancją, 
społeczeństwa ludzi dobrze wykształconych, ciekawych 
świata, nowoczesnego. Czeska secesja, kubizm czy 
modernizm są na najwyższym światowym poziomie. 
Podobnie rzecz się ma z współczesną architekturą, nie 
do końca poznaną i zdecydowanie mało rozreklamo-
waną. Architektura czeska ostatnich lat zachwyca swą 
prostotą, logiką i funkcjonalizmem. Spośród państw 
byłego bloku socjalistycznego posiada architekturę 
najlepszą, niewątpliwie godną pozazdroszczenia.

Zespoły mieszkaniowe w Pradze – „Central Park” 
oraz w Bredzie – „Chassee Terrain” są realizacjami 
o bardzo wysokiej kulturze projektowania. Zespoły 
te posiadają jednak wiele wspólnych cech. Obydwa 
zespoły zachwycają swoją prostotą, logiką rozwiąza-
nia, lekkością formy. Te bardzo nowoczesne obiekty, 
zostały zrealizowane w podobnym okresie czasowym 
– XXI wiek. W Bredzie zabudowa została zrealizowana 
w roku 2001, natomiast w Pradze w 2009. 

Obydwa zespoły powstały w sąsiedztwie centrum 
miasta. Praski w słynnej dzielnicy Žižkov. Dzielnicy 
Vaclava Havla, muzyki rockowej i prawdziwie pra-
skich piwiarni i winiarni. Zespół w Bredzie sąsiaduje 
z miejskim teatrem oraz starówką.

W skład zespołów mieszkaniowych wchodzą 
13-kondygnacyjne budynki punktowe usytuowane 
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obrzeżnie wokół wspólnej przestrzeni rekreacyjnej 
[4,6]. W przyziemiu wertykalne budynki punktowe 
zostały połączone ze sobą elementem horyzontal-
nym, który spaja całe założenie. W Bredzie jest to 
parking, który zaprojektowano jako transparenty, 
przykryty szkłem. Natomiast w Pradze wprowadzono 
w parterze zabudowę tarasową, przykrytą dachem 
zielonym. Oczywiście zespoły te nie są identyczne, 
niemniej jednak charakteryzują je pewne podobień-
stwa zarówno w rozwiązaniu elewacji jak i materia-
łów wykorzystanych do ich rozwiązania, czyli szkła  
i betonu. Kolorystyka utrzymana została w tonacjach 
szarobrązowych. W budynkach wprowadzono różno-
rodną strukturę mieszkań. Zaprojektowano zarówno 
mieszkania małe – 45 metrowe, apartamenty – ok. 
100 metrowe, a także penthousy zajmujące całą 
kondygnację, z których rozciągają się piękne widoki 
na okolicę. Porównując obydwie realizacje można 
pokusić się o stwierdzenie, że lokalizacja na mapie 
kulturowej Europy w żaden sposób nie wpływa na 
tożsamość architektury, jej specyfikę i odrębność. Pod 
względem estetycznym obydwa zespoły prezentują 
podobne wartości i prawdopodobnie skierowane 
są do określonej, wąskiej grupy społecznej – ludzi 
młodych, niepotrzebujących kontaktu z przyrodą, 
ceniących sobie luksus i wygodę.

Oczywiście, że chcemy oglądać, czuć i współ-
tworzyć architekturę „dobrą”, ale też chcielibyśmy, 
aby ta architektura była zakorzeniona w tradycjach 
lokalnych, środowisku i świadomości. 

Tradycja w architekturze współczesnych zespołów 
mieszkaniowych

Sięgając do różnorodnych przykładów architekto-
nicznych można znaleźć również takie, które potrafią 
łączyć ideę tożsamości z współczesnymi potrzebami. 
Pojawia się dziś architektura, która w nowoczesny 
sposób, przy użyciu najnowszych technologii potrafi 
przetransponować historyczne rozwiązania na język 

współczesnej formy architektonicznej. Między innymi 
na terenie Polski mamy takie interesujące rozwiązania. 
Przykłady współczesnych sopockich realizacji poka-
zują jak można kształtować nowoczesną architekturę 
przy użyciu pewnych tradycyjnych detali. Dzięki cze-
mu architektura ta jest rozpoznawalna i zakorzeniona 
w rodzimych tradycjach. 

Zabudowa charakterystyczna dla Sopotu to parte-
rowe lub co najwyżej dwupiętrowe domki o nieskom-
plikowanej architekturze, wyposażone w misternie zdo-
bione drewniane werandy i wykusze oraz drewniane 
koronki w zwieńczeniach dachów. Tego typu zespoły 
zabudowy otoczone zacisznymi ogrodami pojawiają 
się licznie w Dolnym Sopocie. Inny rodzaj zabudowy 
stanowią 3-piętrowe domy czynszowe wyposażano 
również w werandy.

Budynki charakteryzują się bardzo zróżnicowa-
nym kształtem z licznymi występami, malowniczymi 
wieżyczkami, wykuszami, balkonikami, tarasami i za-
łamaniami dachów nawiązują do romantyzmu [7].
Liczne nowe realizacje sopockie zarówno skalą jak  
i detalem architektonicznym nawiązują do rozwiązań 
z przeszłości, m.in. zespół zabudowy przy ul. Jana 
Kazimierza autorstwa B. Domsty, dom przy ul. Łokietka 
15 czy Kamienica Sopocka (projekt ‘FORT’ Sp. z o.o.) 

Kamienica Sopocka jest luksusowym czterokondy-
gnacyjnym budynek z garażem podziemnym położo-
nym w najbardziej reprezentacyjnej części Sopotu przy 
ul. Grunwaldzkiej, 50 m od morza, 400 m od Grand 
Hotelu. Nowo powstały budynek ma współczesną 
formę architektoniczną odnoszącą się do architektury 
XIX i początku XX w. Wykończenie budynku zaprojek-
towano w opierając się na materiałach i technologiach 
najwyższej jakości takie jak: kamień, tynki szlachetne, 
elementy ślusarskie ze stali nierdzewnej, dachówki 
ceramiczne. Całość kompozycji przestrzennej budynku 
dopełniają elementy małej architektury, oświetlenie 
zewnętrzne oraz zieleń. Nowa zabudowa Sopotu 
charakteryzuje się szacunkiem do przeszłości przy 
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wykorzystaniu współczesnych trendów architektonicz-
nych. W interesujący sposób kształtuję nową wartość 
w zakresie architektury mieszkaniowej

Charakterystycznymi elementami rozwiązań są 
budynki z licznymi załamaniami. Ich wysokość oraz 
usytuowanie odnosi się do historycznej zabudowy 
ulic. Forma jest spójna z pozostałymi obiektami

Materiały elewacyjne i kolorystyka trafnie dobrana 
do miejsca. Detal architektoniczny nawiązuje do ar-
chitektury sopockiej zachowując spuściznę kulturową 
i tożsamość.

Te nowe budynki wprowadzają nowe wartości, 
ale nie zacierają charakterystycznych cech miasta, 
pozwalających na jego identyfikację. Środowisko 
naturalne, w którym je zbudowano, sposób wkompo-
nowania w krajobraz naturalny oraz rodzaj zabudowy 
i jej ukształtowanie, sylwety i dominanty, stanowią  
o jego walorach estetycznych i jego tożsamości. 

Podsumowanie
Wydaje się, że powszechna globalizacja jest nie-

uchronna. Pojęcie globalizacji dotyczy przede wszyst-
kim gospodarki, ale także architektury jako sztuki 
twórczego kształtowania środowiska. Jest to w dużym 
stopniu związane ze znaczącym rozwojem transportu, 
telekomunikacji, Internet zdobył ogromną popularność. 
Dzięki niemu pojawiło się nowe pojęcie – „globalna 
wioska”. Globalizacja prowadzi więc do zniesienia barier  
w przepływie kapitału, towarów, usług i siły roboczej oraz 

sztuki. Wiąże się to jednak z obawą o zanik tożsamo-
ści narodowej oraz rezygnacją z lokalnych zwyczajów  
i tradycji, na rzecz powstającej kultury masowej. Cha-
rakterystyczne jest również zjawisko mcdonaldyzacji, 
polegające między innymi na rozpowszechnieniu tych 
samych produktów i marek na całym świecie. Przy-
czynia się to także do bardziej konsumpcyjnego stylu 
życia. Nie jest dobry fakt, że te same budynki spotyka-
my w różnych regionach kraju. Taka sama architektura 
pojawia się w Sudetach, Tatrach oraz na Pomorzu.  
A przecież każdy z tych regionów ma odmienny klimat 
lokalny, inny styl, kontekst, materiały lokalne. Typowe 
domy katalogowe zalały cały kraj i tylko odpowie-
dzialne podejście architektów oraz świadome kształ-
cenie od najmłodszych lat, może dać dobre rezultaty  
i zmienić sposób myślenia. Architektura współczesna 
przestała być rozpoznawalna, nie tworzy czytelnego 
obrazu miasta.

Skoro jednak globalizacja jest nieuchronna i nie ma 
możliwości odwrotu, to warto zadbać, aby podstawo-
wą cechą architektury była jej siła, przy wykorzystaniu 
witruwiuszowej triady: firmitas, utilitas, venustas [5]. 
Podsumowując można za Krierem powiedzieć: Piękno 
założenia, miasta czy krajobrazu, polega na stanie rów-
nowagi, który jest niezwykle delikatny. Dobrze zaprojekto-
wany budynek może być wartościowym dodatkiem, lecz 
piękna miejscowość czy miasto są aktem założycielskim, 
aktem cywilizacji. Tworząc miasta tworzymy siebie. Nisz-
cząc je, również siebie niszczymy [3].
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THE ARCHITECTURE OF CONTEMPORARY HOUSING ESTATES – 
GLOBALIZATION OR REGIONALIZATION?

It turns out that total globalization is inevitable. The concept of globalization focuses on economy but also 
on architecture as the art of the creative shaping of an environment. Crossing Europe from east to west and 
from south to north, similar urban layouts, alike formation of elevations or the use of identical materials can 
be observed. In this paper, selected housing solutions are very similar no matter the country of origin.
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Introduction
In the era of increasing globalization, we may no-

tice a crisis of the contemporary city. New buildings 
do not continue historical patterns or urban solutions 
which are still very effective.

Contemporary residential architecture is losing its 
identity to a larger and larger extent. Cities are con-
stantly transformed. New transport arteries, shopping 
centres and residential complexes spring up. Accor-
ding to L. Krier: a “mature” city cannot rise or extend 
without losing its identity. Just like a human family, a 
city can grow only by reproduction or multiplication 
which must mean polycentrism [3].

Contemporary cities extend in an uncontrollable 
manner. New estates of condominiums – closed, 
protected residential complexes often surrounded 
by a high fence or even a wall – come into being in 
the peripheries. They are also characterized by so-
called international architecture. No matter where 
we live – in the Czech Republic, in Denmark or in 
Spain, solutions are almost identical. Krier keeps 
on writing: a city does not result from a coincidence 
but from some clear visions and objectives without 

which urban civilization could not be conceived. 
In other words, a city is a product of the human 
spirit [3].

To a large degree, it results from the appearance 
of international architecture and total globalization. 
Until the 19th century, cities were characterized by 
their own identity – they were distinguishable and 
individual. Every city has got its symbol of identifica-
tion. We enjoy coming back to old districts with their 
unique climate, “the spirit of a place” which the con-
temporary creators of cities seem to have forgotten. 
Public spaces were designed in the form of streets 
and squares of durable, recognizable character with 
proven proportions and sizes. New edifices accumu-
lated in various periods. They differ depending on the 
location. Apart from individual architectural styles, 
we may also recognize the region of construction. 
Therefore we can speak of the French, Netherlandic 
or German Gothic, Renaissance or Baroque. Such 
an approach to design turned every city into an in-
dividual organism.

The first changes – blurred differences in archi-
tectural shaping – could be spotted at the turn of 
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the 19th century. It was a period of the increased 
awareness of housing problems and some attempts 
to solve them. Legal regulations, inaugurated in the 
mid-19th century, contributed to the formation of new 
high-standard buildings affordable to well-paid wor-
kers. On the other hand, districts of poverty began 
to emerge in big cities. In the face of such problems, 
reformatory movements which aimed at increasing 
the living conditions appeared:

– charities which created model houses for the 
poor. They refurbished and modernized the existing 
flats and introduced a higher living standard,

– private investors who built higher-standard es-
tates for workers and increased the users’ moral and 
material status (Germany),

– local authorities which acted on a small scale 
(Great Britain),

– mutual aid organizations, such as housing co-
operatives (Scandinavia).

The foundations for social construction were laid 
but World War I changed the original plans. First of all, 
the number of investments decreased, the financing 
systems broke down, rents went up which caused 
serious financial troubles. These problems, caused 
by the economic and social crisis at the end of the 
war, could be solved through programmes of mass 
housing. Scientific methods of designing, producing 
and planning residential investments were applied in 
cities on a broader scale. Housing launched an inva-
sion on the suburbs. In the interwar period, there was 
a significant increase in the number of flats but – on 
account of the altered family structure (multigenera-
tional families with many children were transformed 
into smaller units) – the demand for flats was rising, 
while the problem was still unsolved [2].

The reforms led to the construction of many 
significant new estates with similar layouts and ar-
chitecture, including: Werktbungsiedlung in Vienna; 
the first competition estate of Weissenhof in Stuttgart, 

the model estate of WuWa in Wrocław, an estate in 
Żoliborz, Warsaw etc. It was the beginning of the so-
called international style.

Another period of globalization in construction 
was uniform housing of large concrete slab. Eu-
rope, destroyed by World War II, was hungry for 
housing. The technology of large concrete slab 
found favourable conditions because it facilitated  
a quick solution to this problem. New cities, districts, 
estates and complexes were built with enthusiasm 
in accordance with the planners’ assumptions. 
Besides residential buildings, they provided for the 
introduction of a broad range of services: cultural 
centres, service, leisure and entertainment facilities 
with a certain number of workplaces combined with 
good transport between the city centre and all the 
districts. Large concrete slab construction was quite 
common all over Europe.

The 21st century marks another wave of globali-
zation in architecture and construction. Although the 
quality of design is improving, we can still observe 
similar urban layouts, architectural solutions (nearly 
identical creation of the elevations, application of the 
same materials) as well as analogous formation of 
shared spaces while traversing Europe from the east 
to the west and from the south to the north.

Globalization in the architecture of contemporary 
residential complexes

The following residential complexes in the Czech Re-
public and in Holland make interesting examples which 
reflect globalization in contemporary architecture.

As far as architecture is concerned, Holland is 
one of the leading European countries. Certainly, it 
is strongly influenced by the mentality, lifestyle and 
economic situation of the Dutch. This country was 
almost entirely formed by man who tore land away 
from the sea piece by piece. His safety and success 
depended on the cooperation of many groups of pe-
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1. Breda, housing complex – „Chassee Terrain”  2. Praga, housing complex „Central Park” – Praga 3 Zizkov  3. Sopot, 
modern dwelling house  4. Sopot, dwelling house from XIX century.  5. Sopot, modern dwelling house – „Kamienica 
Sopocka”,  6. Sopot, dwelling house with wooden veranda from XIX century
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ople dealing with water engineering, spatial planning 
and agriculture. Such a situation forced the Dutch 
to respect their own land, country and compatriots 
and made their activities very well thought-out 
and economical (spatial management etc.). They 
include construction as well as the preservation of 
waterfronts, ground infrastructures and forests. It is 
necessary for the existence and welfare of Holland. 
Dutch construction industry have not always lived 
up to the standard. Within the last 25 years, Dutch 
architecture have changed for the better under the 
influence of the well-known designer Rem Koolhaaus. 
New designs by Dutch architects in an aesthetic style 
are commonsense with a pragmatic application of 
technologies and planning. They are characterized 
by respect for nature and an attempt to find balance 
between the natural environment and an artificial one 
facilitating harmonious spatial solutions.

The Czech Republic can also enchant with its 
architecture. We might say that it is the cradle of 
modernity. Czech intellectuals and thinkers led to the 
formation of a society where man stands in the centre 
of all things and the intellect has become the highest 
instance – a modern society of well-educated, curious 
people. Czech Art Nouveau, cubism or modernism 
were up to the mark. It could be also said about con-
temporary architecture, not acclaimed and advertised 
enough. The latest Czech architecture delights with 
its simplicity, logic and functionalism. From among 
the countries of the former socialist block, it has got 
the best, enviable architecture.

The residential complexes of “Chassee Terrain” 
in Breda and “Central Park”in Prague are implemen-
tations with a very high culture of design. However, 
they share many features. Both of them enchant with 
simplicity, the logic of solution and the lightness of 
form. These ultramodern objects were implemented 
at the beginning of the 21st century: the former in 
2001, the latter in 2009.

Both complexes were constructed close to the 
city centre: “Central Park” in Žižkov – the famous 
district of Vaclav Havel, rock music and genuine 
pubs; “Chassee Terrain” neighbours on the Municipal 
Theatre and the Old Town.

The complexes consist of 13-storey buildings si-
tuated around a shared recreational space [4,6]. On 
the ground floor, the vertical buildings are connected 
by a horizontal element which unites the whole layout. 
In Breda, it is a car park designed as a transparent 
construction covered with glass. In Prague, terraced 
buildings covered with green roofs were introduced. 
Of course, the buildings are not identical, neverthe-
less they are characterized by certain similarities in 
the solution of the elevations as well as the applied 
materials – glass and concrete. Their colours are grey 
and brown tones. The structure of the flats is diverse. 
The design includes small 45-metre flats, 100-metre 
apartments as well as penthouses with beautiful 
views occupying an entire storey. Comparing these 
implementations, we can say that the location on the 
cultural map of Europe does not influence the identity, 
specificity and separateness of architecture at all. 
As far as aesthetics is concerned, both complexes 
present similar values and are probably meant for  
a defined, narrow social group – young people who 
do not need to commune with nature but have a high 
regard for luxury and comfort.

We want to watch, feel and jointly create “good” 
architecture but we would also like it to be rooted in 
the local tradition, environment and consciousness.

Tradition  in  the  architecture  of  contemporary  
residential complexes

Consulting various architectural examples, we 
can also find those capable of combining the idea 
of identity with contemporary needs. Today’s archi-
tecture can transpose historical connections into the 
language of a contemporary architectonic form by 
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means of the newest technologies. We encounter 
some interesting solutions in Poland, too. Some 
examples of contemporary implementations in Sopot 
show how to shape modern architecture with the help 
of traditional details. Such architecture is recognizable 
and rooted in local traditions.

Buildings characteristic of Sopot are one- or two-
storey little houses with uncomplicated architecture, 
fitted with carefully ornamented wooden verandas, bay 
windows and wooden crowns on top of the roofs. Com-
plexes of such buildings, surrounded by secluded gar-
dens, are commonplace in Lower Sopot. Another type 
is a three-storey tenement also fitted with a veranda.

The buildings are characterized by very diverse 
shapes with lots of ledges, picturesque pinnacles, bay 
windows, small balconies, terraces and bent roofs 
referring to romanticism [7].

The scales and architectural details in Sopot’s 
numerous new implementations, e.g. a complex 
of buildings in Jana Kazimierza St. designed by B. 
Domsta, a house at 15 Łokietka St. or the Sopot Te-
nement designed by ‘FORT’ Ltd., refer to solutions 
from the past.

The Sopot Tenement is a luxury four-storey buil-
ding with an underground garage located in the most 
elegant part of the town in Grunwaldzka St. 50 m from 
the beach and 400 m from the Grand Hotel. This new 
building has got a contemporary architectonic form 
referring to the architecture of the 19th century and 
the beginning of the 20th century. It was finished with 
quality materials and technologies, such as stone, 
fine plasters, locksmith’s elements of stainless steel 
or ceramic roof tiles. The entire spatial composition of 
the building is complemented with decorative structu-
res, external illumination and greenery. Sopot’s new 
buildings are characterized by respect for the past 
reconciled with the use of contemporary architectural 
trends. They shape a new value in the field of resi-
dential architecture in an interesting manner.

Characteristic elements of solutions are buildings 
with many bends. Their height and location refer to 
historical objects. Their form matches the remaining 
objects.

Elevation materials and colours suit the place. 
Architectural detail refers to the local architecture 
preserving its cultural heritage and identity.

These new buildings introduce new values without 
blurring the characteristics of the town. Their natural 
environment, the manner of adjusting them to the 
landscape and the kind of buildings and their shapes, 
silhouettes and dominant features determine their 
aesthetic values and identity.

Summary
It seems that total globalization is inevitable. This 

notion concerns economy as well as architecture as 
the art of the creative shaping of an environment. It 
is bound up with the development of transport and 
telecommunication. The incredibly popular Internet 
gave birth to the notion of “the global village”. Thus, 
globalization leads to the removal of barriers in the 
flow of capital, goods, services and workforce as 
well as arts. However, it arouses concern for the 
decline of national identity and resignation from 
local customs and traditions for the sake of mass 
culture. The characteristic phenomenon of mac-
donaldization popularizes the same products and 
brands all over the world and contributes to a con-
sumerist lifestyle. The fact that we can see identical 
buildings in various regions is not good. The same 
architecture appears in the Sudetes, in the Tatras 
and in Pomerania. Each of these regions has got 
a different local climate, style, context, materials. 
Typical catalogue houses have been flooding the 
entire country, and only architects’ responsible 
attitudes and conscious education of the youngest 
generations may give good results and change the 
way of reasoning. Contemporary architecture is not 
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recognizable and does not create a readable image 
of a city anymore.

Now that globalization is inevitable and there is no 
turning back, strength should become the elementary 
feature of architecture with the help of the Vitruvian 
triad: firmitas, utilitas, venustas [5]. To sum up, let us 

quote L. Krier once more, The beauty of a layout, a city 
or a landscape means the unusually delicate state of 
equilibrium. A well-designed building may be a valuable 
accessory but a beautiful locality or city is a founding act, 
an act of civilization. Creating cities, we create ourselves. 
Destroying them, we destroy ourselves, too [3].
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ARCHITEKTURA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO – POMIĘDZY PIĘKNEM 
I ORYGINALNOŚCIĄ

Powstająca dziś architektura jest efektem myślenia w mniej lub bardziej odległej przeszłości o przyszłym 
kształcie budynku czy fragmentu miasta. Poszukiwanie nowości jest immanentną cechą architektury. Orygi-
nalność nie musi oznaczać brzydoty.

Słowa kluczowe: architektura, przyszłość, oryginalność, kompozycja, piękno

Środowisko życia współczesnego człowieka – to 
przestrzeń zbudowana, powstająca w procesie histo-
rycznym, w którym najnowsze kreacje nieistniejących 
jeszcze, mających powstać budynków, miejsc i prze-
strzeni, powołane do fizycznego istnienia, stają się 
faktem, substancją zakorzenioną już w przeszłości. 
To właśnie w tej przestrzeni przemijająca dzień po 
dniu teraźniejszość jej użytkowników staje się historią. 
Jednak dla żyjących ważna jest przede wszystkim 
teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość jest tylko 
wspomnieniem. 

Powstająca dziś architektura jest efektem myślenia 
w mniej lub bardziej odległej przeszłości o przyszłym 
kształcie i funkcjonowaniu budynku czy fragmen-
tu miasta. A zatem praca architekta – to myślenie  
o przyszłości – o nieistniejących formach budynków 
i ich detali, postulowanych sposobach użytkowania 
i relacjach z otoczeniem, o walorach estetycznych  
i klimacie projektowanych miejsc. Metamorfozy cywi-
lizacyjno-kulturowe, obserwowane i prognozowane 
przekształcanie się warunków życia, spowodowane 
postępującym przyrostem globalnej liczby ludności, 
kryzysem energetycznym czy też zmianami klimatycz-

nymi, zmuszają do poszukiwania nowych systemów 
kształtowania przestrzennego środowiska zamiesz-
kania, pracy i wypoczynku. Postęp technologiczny 
związany z rozwojem cywilizacyjnym, stwarza nowe 
możliwości i skłania do wykorzystywania odmiennych, 
nie spotykanych dotąd rozwiązań technicznych także 
w architekturze. Również inne istotne aspekty – pro-
blemy ekonomiczne, prawne, społeczne [1], itp., – jako 
składowe elementy procesu związanego z powstaniem 
obiektu architektonicznego czy zespołu urbanistyczne-
go, mają wpływ na ostateczne zdefiniowanie przyszłej 
fizycznej formy budynku czy przestrzeni. Jeśli przyj-
miemy założenie, że architektura to budynki i definio-
wane przez nie przestrzenie o czytelnych cechach 
kompozycji [2], takie, które możemy rozpatrywać  
w kategoriach estetycznych, jak ład, harmonia, piękno, 
a więc uznamy, że architektura jest sztuką, efektem 
tego myślenia o przyszłości powinna być architektura, 
charakteryzująca się nowatorskim ukształtowaniem 
formy, a więc oryginalnością [3] jednakże wolną od 
pejoratywnych cech tego określenia.

Oryginalność kształtu wielu wybitnych dzieł archi-
tektury, które pozostawiła nam historia oraz tych naj-
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nowszych, wiąże się z nowością ujęcia ich struktury 
kompozycyjnej, mieszczącej się w ogólnej koncepcji 
ładu przestrzennego, a więc wewnętrznej spójności 
elementów formy i dobrych relacji z otoczeniem. 
Zmieniające się wciąż koncepcje estetyczne, choć 
z natury rzeczy znacznie później ujawniające się  
w architekturze niż w innych sztukach, z trudem 
znajdują zrozumienie w szerokich rzeszach odbior-
ców, zdezorientowanych szybkością zmian i nie 
przygotowanych do akceptacji nowości. Współczesne 
media, jak film, telewizja czy Internet skuteczniej roz-
powszechniają wiedzę o współczesnej architekturze. 
Dzieła najnowszej architektury są często niemymi 
aktorami wielu filmów kinowych i telewizyjnych. 
Współtworzą pożądany nastrój rozgrywającej się 
akcji filmu. Z pewnością w ten sposób znacznie ła-
twiej informacja o nowościach w świecie architektury 
dociera do świadomości odbiorców, choć nie utrwala 
się być może tak mocno, jak przy poznaniu z autopsji. 
Należałoby oczekiwać, że to „obycie się” z najnow-
szą architekturą zwiększy społeczną tolerancję dla 
nowatorskich poszukiwań. Czy tak rzeczywiście jest? 
Nie potwierdzają tego różnorodne społeczne akcje 
oceny przestrzeni zbudowanej. Wciąż przy braku zro-
zumienia i akceptacji społecznej dla wartościowych 
współczesnych poszukiwań najnowszej architektury, 
naśladownictwo, kicz i banał nie rażą. Mieszczą się 
one w powszechnym odczuciu normalności, gdyż 
operują formami już znanymi, zaspokajają niewyszu-
kane potrzeby w zakresie obcowania z pięknem, co 
potwierdza choćby gwałtowny wzrost zainteresowania 
tatuażem, no i wreszcie nie zobowiązują do wysiłku 
intelektualnego. Być może dzieje się tak po części 
także dlatego, że często pojawiają się w realnej 
przestrzeni nowe obiekty, których jedyną cechą jest 
oryginalność. 

Choć oryginalność nie musi oznaczać brzydoty 
czy dziwaczności, zdarzają się współczesne kreacje 
architektoniczne o wyrazistych cechach nowości, nie 

pasujące do otoczenia. Każda forma architektoniczna 
odbierana jest – percypowana, w określonym kon-
tekście przestrzennym i kulturowym. Przypadkowe 
zestawienie obiektu z otoczeniem, choć mającego 
cechy nowości, nie pozwala na ogół na uzyskanie 
pożądanych rezultatów, polegających na wytworzeniu 
korzystnych interakcji. Wprawdzie nowiną jest to, co 
przypadkowe i mało prawdopodobne, ale przypadek 
działa najczęściej przeciwko nam; to co przypadkowe, 
jest przeważnie niedobre, chaos świata nie jest na 
nasze usługi. Historia ludzkości to walka z przypad-
kowością, wysiłek nad redukcją przypadku w życiu; 
gdyby przypadkowość była zazwyczaj dobroczynna, 
nie byłoby powodu z nią walczyć [4]. Formy brzydkie 
lub dziwaczne cechują się najczęściej także wysokim 
stopniem przypadkowości organizacji wewnętrznej 
struktury. Ta niespójność wewnętrzna i brak jakich-
kolwiek związków z otoczeniem są prawdopodobnie 
powodem odrzucenia przez odbiorców i kładą się 
cieniem na inne, wartościowe poszukiwania nowych 
kształtów i znaczeń w języku form architektonicz-
nych.

Poszukiwanie nowości jest od zarania dziejów im-
manentną cechą sztuki, w tym szczególnie wszystkich 
sztuk wizualnych z architekturą na czele. Istotną rolę 
w tych twórczych poszukiwaniach zawsze odgrywał 
postęp technologiczny. Dotyczył on nie tylko tech-
niki budowania, a więc materiałów budowlanych, 
narzędzi i urządzeń służących procesowi wznosze-
nia budynków. Rozwój technologiczny wiązał się 
zawsze z rozwojem wiedzy, a w architekturze także 
z postępem w zakresie technik prezentacji dzieła 
architektonicznego, wspomagającego wyobraźnię. 
Tak jak w renesansie odkrycie perspektywy wy-
kreślnej otworzyło nowe możliwości rewolucyjne dla 
prezentacji i wyobrażenia architektury, tak współcze-
śnie cyfrowe techniki wspomagania projektowania 
uwalniając wyobraźnię pozwalają na odkrywanie 
nieznanego świata kształtów, bliższych w swej zło-
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żoności i wielości form naturze. Rozwój technologii 
umożliwia realizację dawniej nierealnych koncepcji 
formalnych. Jednak należy pamiętać, że ta pozornie 
nieograniczona wolność, tak jak w etyce i w życiu, 
nie oznacza dowolności, braku zasad i ograniczeń. 
Architektura jest związana z procesem dodawania 
nowych elementów do istniejących już zbiorów, jest 
sztuką kontynuacji. Tworzenie dzieła architektury 
oznacza konieczność składania w pomyślaną, nową 
całość, różnorodnych elementów służących funkcji, 
konstrukcji i formie – a więc komponowania. Dzieje się 
tak niezależnie od tego, czy uznając cechy formalne 
za najistotniejszy wyróżnik architektury uważamy, że 
…architektura jest grą brył w świetle, zgodnie z infor-
macjami uzyskanymi w procesie percepcji wzrokowej, 
czy też jesteśmy skłonni przypisać jej również inne 
znaczące wartości. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, 
komponować się – to znaczy pasować do innych 
elementów całości. Architektura jest również sztuką 
komunikowania znaczeń i emocji. Analizując czytel-
ność fizycznej formy przestrzeni zbudowanej, mówi-
my często o języku form przestrzennych, tworzących 
klimat miejsc, ułatwiających orientację i umożliwiają-
cych identyfikację różnych sekwencji miasta, o roli 
dominant i form mocnych [5] w systemie informacji 
wizualnej. Mówimy o języku architektury. Język sztuki 
rządzi się tymi samymi prawami, co język mówiony. 
Jak pisał Umberto Eco – (…) jeśli nagle zmienimy  
w języku wszystkie słowa, stanie się niezrozumiały 
[6]. Język zmienia się w procesie ewolucji. Zmiany 
języka form w innych sztukach wizualnych, w formach 
przemysłowych i sztuce użytkowej – w kształtach 
otaczających nas przedmiotów codziennego użytku, 
w tym dynamicznie wypełniających przestrzeń miasta 
motocykli, samochodów czy pojazdów szynowych, 
z pewnością wspomagają zrozumienie nowych form 
architektury. Jednak architektura powstaje w okre-
ślonym kontekście przestrzennym. Nie oznacza to 
istnienie paraliżujących ograniczeń, lecz potrzebę 

nawiązania dialogu. Architektura jest sztuką kontynu-
acji, a funkcjonowanie tradycji w kulturze, istotne dla 
zachowania ciągłości i poczucia przynależności do 
określonego miejsca, społeczności czy cywilizacji, nie 
oznacza niezmiennego trwania istniejących form, lecz 
ich twórczą kontynuację. Nowość i oryginalność form 
najnowszej architektury, także tej jeszcze nieistnieją-
cej, tylko pomyślanej – nie jest sprzeczna z koncepcją 
dialogu i twórczej kontynuacji. Jednak brak dialogu  
z reguły oznacza przypadkowość – a więc dziwacz-
ność lub brzydotę, co wcześniej zostało wykazane. 

■
W otwartej przestrzeni rozległych pól uprawnych 

nieopodal niewielkiej miejscowości Wachendorf [7], 
usytuowanej wśród łagodnie falujących niewysokich 
wzniesień, na tle ciemnozielonej latem ściany lasu 
ukazuje się wieloboczna, prostopadłościenna forma 
niczym blok beżowego piaskowca ustawiony dla 
upamiętnienia ważnego wydarzenia. Na chropowatej 
fakturze pionowej wąskiej ściany, wysokiej jak pięć 
pozostałych na dwanaście metrów, utworzonych  
z 23 poziomych warstw spatynowanego już lekko 
białego betonu o surowej fakturze, wyraźnie rysuje 
się trójkątna metalowa płyta wskazująca niebo i deli-
katny, metalowy równoramienny krzyżyk, usytuowany 
tuż nad tymi drzwiami o szczególnej formie. Po uchy-
leniu drzwi we wnętrzu ogarnia nas półmrok, subtel-
ne odblaski światła połyskują na posadzce z ołowiu  
i cyny jak na pomarszczonych wiatrem falach jeziora. 
Światło wpada przez otwór usytuowany w suficie. 
Ściany zwężającego się ku górze wnętrza falują jak 
poruszone wiatrem drzewa, niemal zamykając widok 
wysoko nad głową. Mamy wrażenie przebywania  
w niecodziennej i nierealnej scenerii. Ściany utwo-
rzone są z odciśniętych w betonie negatywowych 
odlewów pni drzew z chropawą fakturą kory, drzew, 
których nie ma, których materia uleciała ku niebu 
wraz z dymem, pozostawiając osmolone, jakby przez 
wieki okadzane dymem wnętrze. Skromna rzeźba 
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patrona tej kaplicy – Brata Klausa, kilka płonących 
świeczek na metalowej podstawce, prosta ławka, 
mały krzyżyk i święcące jak gwiazdy pozostawione 
w grubych betonowych ścianach okrągłe otworki. 
Prostota i skromność, nastrój skupienia i wyciszenia, 
metafizyczny związek z natura i Stwórcą. Niech twoje 
słowa będą: Tak. Tak….Nie. Nie… 

Gdy poszukujemy tego obiektu na internetowych 
mapach, widzimy obok wiele podobnych form. Po 

przybyciu na miejsce okazuje się, że są to podobne 
prostopadłościenne budowle – strażnice dla my-
śliwych, chroniących uprawy lub pozostawione na 
polach pryzmy prasowanego w prostopadłościenne 
bloki siana, o podobnym kolorycie. Inspiracja formą, 
fakturą i kolorem jest oczywista. Mamy do czynienia 
z architekturą o oryginalnej, niespotykanej formie, 
nierozłącznie związanej z miejscem usytuowania. Nie 
ma tu mowy o przypadkowości….

PRZYPISY
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miejscach pracy i zamieszkania, wywołana zagrożeniem ter-
rorystycznym czy patologicznymi zjawiskami społecznymi, 
wpływają na zasady organizacji przestrzeni, a także formę  
i ostateczny wygląd budynków. 
[2] Kompozycja – układ elementów tworzących jakąkolwiek 
estetyczną całość…; komponować się – pasować do innych 
elementów całości – patrz [w:] Słownik języka polskiego 
PWN – http://sjp.pwn.pl.
[3] Oryginalny – niebędący kopią, przeróbką ani falsyfikatem; 
nieopierajacy nie na wzorach; odbiegający od tego, co jest 
powszechnie znane lub przyjęte – ibidem.

[4] L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2009, s. 97–98.
[5] Definicja formy mocnej – patrz [w:] J. Gyurkovich, Zna-
czenie form charakterystycznych dla percepcji i kształtowania 
przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze 
i urbanistyce, Monografia nr 258, Politechnika Krakowska, 
Kraków, 1999.
[6] U. Eco, Nieobecna struktura, PIW, Warszawa, 1996.
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drogi E29 prowadzącej z południa do Kolonii, w odległo-
ści kilkunastu kilometrów od Mechernich w linii prostej  
na zachód; wśród pól usytuowana jest Kaplica Brata 
Klausa projektu Petera Zumthora 1998–2007, realizacja 
2007. 
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ARCHITECTURE YESTERDAY, TODAY, TOMORROW – BETWEEN 
BEAUTY AND ORIGINALITY

Architecture built nowadays seems to be the effect of thinking in the past about the future shape of a building 
or a part of a city. A search for newness is an immanent feature of architecture. Originality does not have 
to mean ugliness.

Keywords: architecture, future, originality, composition, beauty

Contemporary man’s living environment is a buil-
t-up space formed in a historical process where the 
newest creations of would-be buildings, places and 
spaces, called into physical being, become a fact,  
a substance already rooted in the past. In this very spa-
ce, its users’ presence passing day by day becomes 
history. However, the living value the present and the 
future the most highly. The past is just a memory.
Today’s architecture is the effect of thinking in the 
less or more distant past about the future shape and 
operation of a building or a fragment of a city. Thus, 
an architect’s work means thinking about the future, 
about would-be forms of buildings and their details, 
postulated manners of using them and their relations 
with the surroundings, about the aesthetic values and 
climate of places under design. The metamorphoses 
of civilization and culture, the observed and 
forecasted transformations of the living standards 
caused by the growing global population, an energy 
crisis or climate change make us look for new 
systems of the spatial formation of the environment 
of residence, work and relaxation. Technological 
progress related to the development of civilization 

produces new opportunities and suggests applying 
different, unheard-of technical solutions, also in 
architecture. Other significant aspects – economic, 
legal, social problems [1] etc. – as the constitutive 
elements of a process related to the formation of an 
architectural object or an urban complex influence 
the final definition of the future physical form of  
a building or a space. If we assume that architecture 
means buildings and corresponding spaces with 
readable features of composition [2] which we can 
recognize in such aesthetical categories as order, 
harmony and beauty, if we state that architecture is 
an art, such thinking about the future should result 
in architecture characterized by an innovative shape 
of a form – originality [3] free from the pejorative 
features of this kind of reasoning.

The originality of the shape of numerous outstan-
ding historical and contemporary works of architecture 
is bound up with the novelty of depicting their com-
positional structure matching the general concept of 
spatial order – the internal cohesion of the elements 
of a form and good relations with the surroundings. 
Changeable aesthetic concepts, appearing in archi-
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tecture much later than in other arts, difficultly find 
understanding in the host of recipients disoriented 
by the fastness of changes and unprepared for the 
acceptance of novelties. The media – cinematography, 
television or the Internet – popularize the knowledge 
of contemporary architecture more efficiently. Works of 
the newest architecture are often silent actors in many 
cinema and TV films. They jointly create the desirable 
mood of a plot. In this way, information on novelties in 
the world of architecture reaches the recipients’ con-
sciousness much more easily even though it is not as 
durable as individual experience. We ought to expect 
this familiarity with the latest architecture to increase 
social tolerance for an innovative search. Does it? It is 
not proven by diverse social actions for the assessment 
of a built space. Imitation, kitsch and banality are not 
eyesores without social comprehension and accep-
tance for valuable contemporary quests for the latest 
architecture. They fit the general sense of normality 
because they use well-known forms, satisfy simple 
needs for communing with beauty which is proven by 
a violently increased interest in tattooing, they do not 
impose intellectual effort. Perhaps, it happens so partly 
because new objects whose only feature is originality 
often appear in real space.

Although originality need not mean ugliness or 
oddity, there are some contemporary architectonic 
creations with distinct features of novelty which do 
not fit in the surroundings. Every architectonic form 
is perceived in a defined spatial and cultural context. 
Generally speaking, an accidental juxtaposition of an 
object with some characteristics of novelty and the 
surroundings excludes gaining desired effects which 
consist in creating favourable interactions. Even tho-
ugh a novelty is what is accidental and rather improba-
ble but a coincidence usually works against us; what is 
accidental is usually bad; the chaos of the world is not 
at our service. The history of humankind is a struggle 
with randomness, an effort to reduce coincidences in 

our lives; if casualness was usually beneficial, there 
would not be any reasons to fight against it [4]. Ugly 
or awkward forms are usually characterized by a high 
degree of the randomness of the organization of an 
internal structure, too. This internal incohesion and  
a complete lack of relationships with the surroundings 
probably cause rejection and question the integrity 
of the valuable pursuit of new shapes and meanings 
in the language of architectonic forms.

Since the dawn of times, this search for novelty has 
been an immanent feature of arts, especially all visual 
arts under the leadership of architecture. Technologi-
cal progress always played an important role in this 
creative quest. It did not only concern the technology 
of construction – building materials, tools and devices 
serving the process of rising buildings. Technological 
development was always related to the development 
of knowledge; in architecture – to the progress of the 
techniques of presenting an architectural work which 
supported imagination, too. In the Renaissance, the 
discovery of the descriptive perspective opened new, 
revolutionary possibilities for the presentation and 
image of architecture; contemporary digital techni-
ques of supporting design set imagination free and 
facilitate the discovery of an unknown world of shapes 
whose complexity and number of forms bring it closer 
to nature. The development of technology makes it 
possible to implement some previously unreal formal 
concepts. However, we must remember that this se-
emingly unlimited freedom in ethics and in life does not 
mean arbitrariness, a lack of principles and limitations. 
Architecture is related to the process of adding new 
elements to the existing combinations – it is the art of 
continuation. Creating a work of architecture means  
a necessity of combining – composing diverse ele-
ments serving a function, construction and form into 
a well thought-out, new whole. It happens whether, 
acknowledging formal features as the crucial deter-
minant of architecture, we think that …architecture is 
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a play of bodies in the light according to information 
gathered in the process of visual perception, or we are 
inclined to attribute some other significant values to 
it. As we have already said, to be composed means 
to be adjusted to the other elements of a whole. Ar-
chitecture is also the art of communicating meanings 
and emotions. Analyzing the readability of the physical 
form of a built space, we often talk about the language 
of spatial forms creating the climate of places, making 
orientation easier and facilitating the identification of 
various sequences of a city, about the role of dominant 
features and strong forms [5] in the system of visual 
information. We speak of the language of architecture. 
The language of art acts according to the same laws 
as the spoken language. As Umberto Eco wrote, …
if we suddenly change all the words in a language, it 
will become incomprehensible [6]. A language alters 
in the process of evolution. Changes in the language 
of forms in other visual arts, industrial forms and 
applied art, in the shapes of everyday objects all 
around, including motorbikes, cars and rail vehicles 
which dynamically fill the space of a city, support the 
comprehension of new architectonic forms. Architec-
ture, however, is formed in a defined spatial context. It 
does not mean the existence of paralyzing limitations 
but a need for establishing a dialogue. Architecture is 
the art of continuation, while tradition which functions 
in culture, significant for continuity and affiliation to  
a given place, community or civilization, does not 
mean unchangeable duration of the existing forms 
but their creative continuation. The newness and 
originality of the forms of the latest architecture, even 
figments of the imagination, does not collide with 
the concept of dialogue and creative continuation. 
However, a lack of dialogue usually means random-
ness – awkwardness or ugliness. Q.E.D.

In the open space of extensive arable fields near 
the small locality of Wachendorf [7] situated among 

some gently undulate elevations against the back-
ground of the dark green wall of a forest, there is  
a multilateral, cuboidal form resembling a block of 
beige sandstone designed to commemorate an im-
portant historical event. A skyward triangular metal 
sheet and a delicate, metal even-armed little cross 
situated next to a characteristic door take distinctive 
shape on the rough texture of a vertical narrow wall, 
twelve metres tall like the five remaining ones formed 
by 23 horizontal layers of white concrete with austere 
texture and a little patina. After opening the door  
a crack, we are encompassed by the twilight in the 
interior – subtle light reflections twinkle on the floor 
of lead and tin like ripples on a lake. The light falls 
through an opening in the ceiling. The walls of the 
interior which taper upwards wave like windswept 
trees, almost closing the overhead view. We have the 
impression of staying in an unusual and unreal sce-
nery. The walls are formed by negative casts of tree 
trunks in concrete with the rough texture of bark – the 
trees are not there, their matter evaporated towards 
the sky with the smoke leaving this tarred interior.  
A plain sculpture of the patron of this chapel – Brother 
Klaus, a few burning candles on a metal saucer, a sim-
ple bench, a little cross and round openings left in the 
thick concrete walls shining like the stars. Simplicity 
and plainness, the mood of concentration and calm, 
a metaphysical relationship with Nature and Creator. 
Let your words be: Yes. Yes… No. No…

Searching for this objects on the Internet maps, 
we can see many similar forms. After arriving in the 
places, it turns out that they are alike cuboidal con-
structions – hunting watchtowers, shelters for crops 
or piles of hay pressed into rectangular blocks in 
similar colours. Inspiration from the form, the texture 
and the colour is pretty obvious. We are dealing with 
architecture having an original, unheard-of form in-
separably related to its location. There is no mention 
of randomness here…
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ENDNOTES

[1] To a larger and larger extent, apart from requirements 
related to the protection and consumption of energy, a ne-
cessity to guarantee safety for public spaces and buildings, 
places of work and residence caused by terrorist threats or 
pathological social phenomena influences the principles of 
organizing spaces as well as the form and final appearance 
of buildings.
[2] Composition – layout of elements forming any aestheti-
cal whole…; be composed – match the other elements of 
a whole – see [in:] Słownik języka polskiego PWN – http://
sjp.pwn.pl. 
[3] Original – not being a copy, an adaptation or a fake; not 
based upon models; departing from what is generally known 
or accepted – ibid.

[4] L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, 
Kraków 2009, p. 97–98.
[5] Definition of a strong form – see [in:] J. Gyurkovich, 
Znaczenie form charakterystycznych dla percepcji i kształ-
towania przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji  
w architekturze i urbanistyce, Monograph No. 258, Cracow 
University of Technology, Kraków, 1999.
[6] U. Eco, Nieobecna struktura, PIW, Warsaw, 1996.
[7] Wachendorf, a small locality to the west of Road E29 
leading from the south to Cologne, more than ten kilome-
tres from Mechernich straight to the west; Brother Klaus’s 
Chapel – designed by Pether Zumthor in 1998–2007, 
implemented in 2007  – is situated in the middle of the 
fields.
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NEOMONUMENTALIZM: WIELKA SIOSTRA EUROPA

Cechą dzisiejszej architektury w Polsce po przystąpieniu do UE jest uzależnienie jej od ekonomii, uśrednienie 
obrazu oraz ujednolicenie, widoczne zresztą w skali kontynentu. Niestety, dobrym przykładem nie są bu-
dynki urzędów Unii, choć można by się spodziewać czegoś innego. Urzędy UE są monumentalne i odległe 
od mieszkańców miast, w których są budowane. Tak budowana Bruksela, stolica Europy, jest ostrzeżeniem 
przed architektonicznym jutrem, jakie może się zdarzyć.

Słowa kluczowe: architektura, jakość, uzależnienie, rynek nieruchomości, przyszłość,  
projektowanie urbanistyczne

1. Po oficjalnym przystąpieniu Polski do UE 1 ma-
ja 2004 r. wszystko się w Polsce zmieniło, choć dla 
wielu dziedzin życia była to tylko data symboliczna, 
lub też jest uważana za taką. Na przykład zwykliśmy 
mówić, że architektura nie zmienia się z dnia na dzień,  
i z naszego przystąpienia do UE nic dla architektury 
nie wynikło. Tak mówimy niepomni tego, że napływ 
funduszy europejskich uruchamia inwestycje, co prze-
kłada się bezpośrednio na rozwój architektonicznego 
rynku, czyli więcej się projektuje, buduje, dyskutuje, 
jednym słowem więcej się architektury tworzy. Ale do-
bra koniunktura nie jest dana raz na zawsze i dlatego 
wraz z całą architektoniczną Europą przeżywamy jej 
wzloty i upadki, czasem nie wiedząc dlaczego sanacja 
krakowskiego Szkieletora nagle ma ruszyć, a Złota 
44 w Warszawie, czyli skrzydło Libeskinda, zamarło 
w bezruchu. Takie powiązanie rynku architektonicz-
nego z rynkiem nieruchomości, z rozstrzygnięciami 
zapadającymi bez udziału architekta projektanta, jest 
dziś cechą numer jeden architektury dziś.

2. Drugą cechą architektury dziś jest brak związ-
ków pomiędzy ilością powstających budynków  

a ich architektoniczną jakością, to znaczy, że z faktu 
budowania więcej nie wynika, iż budujemy lepiej. Jest 
nawet gorzej. Wystarczy przejrzeć roczniki eleganc-
kiego pisma Eurobuild. Central & Eastern Europe. 
Construction & Property z siedzibą w Al. Jerozolim-
skich w Warszawie, aby przekonać się że wszyscy 
projektują i budują jednakowo. Lektura to pokazuje 
uśrednianie się architektury (oczywiście na niezłym 
poziomie), bo taka sprzedaje się najlepiej. Z tym, że 
należałoby napisać nie uśrednianie się architektury 
ale uśrednianie architektury bo tak naprawdę decy-
dują o niej panie i panowie z działów sprzedaży firm 
developerskich, najlepiej wiedzący co szybko uda się 
sprzedać. Dotyczy to rzecz jasna nie tylko architektury 
ale i urbanistyki, bo wskaźniki wykorzystania terenu  
a nie kompozycja urbanistyczna są dla działów sprze-
daży najistotniejsze. Nie należy się dziwić – trzeba 
jednak tę prawidłowość odnotować. 

3. Uśrednianie architektury oznacza także upodob-
nianie się do siebie nawzajem poszczególnych reali-
zacji. Warto przejechać się po warszawskim osiedlu 
Miasteczko Wilanów, które dopiero co otrzymało 
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Nagrodę za Doskonałość przyznawaną przez Urban 
Land Institute. Nagroda jest podobno prestiżowa, ale 
jeśli wśród czternastu finalistów znalazły się także 
Złote Tarasy, które w Cannes w 2006 r. otrzymały 
nagrodę za doskonałe wpisanie się w historyczną 
tkankę Warszawy, to widać, że prestiż w świecie typu 
„mieć” zdobywa się inaczej niż w świecie typu „być”. 
Miasteczko Wilanów, gotowe w około 60. procentach, 
pełne jest domów projektowanych przez różne pra-
cownie architektoniczne, lecz prawie identycznych. 
Nie zanosi się na to, że pozostałe 40% będzie inne 
– w końcu „doskonałość” działania usankcjonowana 
jest nagrodą, podobno nie byle jaką.

4. Wymienione wyżej cechy dzisiejszej architek-
tury dotyczą nie tylko domów do mieszkania, ale 
wszystkiego co się buduje, z galeriami handlowymi  
i biurowcami na czele. Nie oznacza to wszystko 
razem, że odrzucić trzeba inspirację jako źródło po-
wstawania dzieł architektonicznych. Nie można też 
założyć, że na naszych oczach nie powstaje jakiś 
nowy styl architektoniczny, który nie ma jeszcze na-
zwy, ale którego przedstawiciele projektują w sposób 
podobny, w jednomyślnym uniesieniu, w porozu-
mieniu dusz i ekranów komputerów, tak jak to było 
niegdyś, tyle że bez komputerowych ekranów. Bardzo 
to jest prawdopodobne. Jest też możliwe, że w tym 
dziele poczujemy unijną obecność i jakaś dyrektywa, 
podobna do tej, która określała dopuszczalną krzywi-
znę ogórków i bananów przeznaczonych do handlu  
w unijnych sklepach, zacznie mierzyć estetykę budyn-
ków. Miarą będą, być może, budynki służące unijnej 
biurokracji w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Na 
razie co prawda w wyszukiwarkach na hasło „budynki 
UE” pojawiają się głównie albo informacje dotyczą-
ce audytów termoizolacyjnych albo ceny, za jakie 
unia wynajmuje swoje kwatery we wspomnianych 
miastach, ale duma z jaką pracownicy administracji 
unijnej pokazują brukselską HQ, nazywaną skromnie 

„kaprysem bogów”, każe być przygotowanym na 
wszystko. Możliwe bowiem, że przyszła architektura 
krajów UE jest już do oglądania. Jej przegląd może 
nas do tej przyszłości przybliżyć.

5. Bruksela. Siedziba Parlamentu Europejskiego to 
zespół kilkunastu budynków, połączonych przejściami 
nad – i podziemnymi, peronami kolei i parkingami oraz 
otoczony niewidoczną ochroną, materializującą się co 
jakiś czas napisami „przejścia nie ma”. Kompozycja 
jest osiowa. Z ulicy i Placu Luksemburskiego wchodzi 
się na poprzeczny mall, którego część centralna jest 
kolistym placem otoczonym zawieszonym na wysoko-
ści pierwszego piętra pasażem Konrada Adenauera. 
Stojący na drodze widza budynek Altiero Spinellego 
ma dwa przejścia poprzeczne, ale marsz jest dość 
krótki i kończy się na owalnym w planie budynku 
Paula – Henri Spaaka. Poszukiwanie architektów, 
autorów poszczególnych obiektów jest kłopotliwe,  
z niewiadomych powodów nikt nie chce udzielać 
takich informacji, tylko z internetu dowiadujemy się 
o autorstwie Atelier Espace Leopold (parlament)  
i autorach budowy i przebudowy budynku Berley-
mont, gdzie się mieści Komisja Europejska.

Charakteryzują się te i inne budynki tym, że były 
budowane dla innych potrzeb, są wynajmowane 
a więc pełnią rolę pojemników na urzędników, nie 
wyrażając sobą żadnych unijnych idei. Wielopiętro-
we szklane, lustrzane i kamienne ściany kurtynowe 
nie mają nic z przyszłości, są raczej wspomnieniem 
modernistycznej przeszłości, z uwagą, że jest to od-
wrotność tego, co w Europie Wschodniej nazywamy 
„modernizmem ubogim”. Wielkość budynków, najczę-
ściej równa blokowi urbanistycznemu, nie pozwala na 
dostrzeżenie kształtu. Są zgrupowaniem molochów 
wzajemnie się przesłaniających, zakrywających dal-
sze perspektywy, utajniających rozwiązanie wnętrz, 
powodujących u widza zakłopotanie, a u interesanta 
kafkowski niepokój.
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6. Bruksela. Wzrost zapotrzebowania na biura, 
związany z powiększaniem się Unii, realizuje się  
w sposób prosty, żeby nie powiedzieć prostacki: 
przez wyburzanie całych kwartałów zabudowy miesz-
kaniowej, sąsiadujących z istniejącymi biurami. To 
połykanie starej Brukseli przez nowe megabudynki 
ma tam swoją historię: Leopold II po utworzeniu 
Belgii rozpoczął w 1830 r. przebudowę nowej stolicy 
nowego kraju w stylu jaki później, od 1852 r. stoso-
wał w Paryżu baron Haussmann. Powstały wielkie 
arterie i otwarte przestrzenie parkowe, kończone lub 
podkreślane kolosalnymi obiektami, dopływ gotówki 
z kolonii nie był bez znaczenia. Stare miasto miało 
ustąpić przed Nową Stolicą. Dziś przebudowa tworzy 
Nową Stolicę Europy, paradoksalnie niszcząc jedna  
z osi Leopolda, ale czy chcemy się na takim działaniu 
wzorować?

7. Luksemburg. Gdy urzędy unijne nie znajdowały 
dla siebie miejsca w Brukseli część z nich znalazła 
się w Luksemburgu. Tu przyjęto inny wariant budowy 
europejskiej dzielnicy: wybudowano ją na peryfe-
riach miasta, na plateau Kirchenberga. Osią jest 
coś w rodzaju stale przebudowywanej autostrady, 
co skutecznie dzieli dzielnicę na fragmenty, między 
którymi nie wiadomo jak poruszać się na piechotę, 
zakładając przy tym, że w ogóle ktoś (poza turystą) 
będzie chciał pokonywać piechotą wielokilometrowe 
odległości. Budynki to zbiór przypadkowych form, 
kilka wieżowców, w tym dwa w kolorze złota (trybunał 
sprawiedliwości), zniszczona siedziba parlamentu, nie 
mająca końca rada ministrów, udające wielką archi-
tekturę muzeum sztuki współczesnej i hotel na Placu 
Europy i tamże pretensjonalna filharmonia projektu 
Christiana Portzamparca. Wzorów do naśladowania 
w innych częściach Europy nie widać.

8. Strasburg. Kolosalny budynek parlamentu 
im. Louise Weiss, z jednej strony jawiący się jako 

odbijająca się w wodzie szklana ściana, z drugiej po-
siekana na drobne kawałki betonowa wieża, stojąca 
dla odmiany prawie w ogródkach sąsiednich domów 
jednorodzinnych. Peryferyjna sytuacja pozwala na 
całkowite odizolowanie ciekawskich, ale jeszcze kilka 
lat temu dojście do budynku było możliwe. Jak na 
obiekt służący parlamentowi przez 1/4 czasu pracy, 
tylko jako miejsce głosowań, to wydaje się przesadnie 
duży. I dobrze wiemy, że tylko upór Francji pozwala 
mu na istnienie jako siedziba Parlamentu.

9. To co łączy wszystkie wymienione budynki to 
monumentalizm. Wydaje się, że Wielka Siostra Euro-
pa bardzo to lubi. Dlatego tworzy dla siebie budynki 
faktycznie bardzo duże, z płaszczyznami ekspozycji, 
powiększającymi ich wymiary. Nic ją nie obchodzi 
gdy pytamy dlaczego w demokratyzującej się coraz 
bardziej Europie jej symbole architektoniczne mają 
kostium z epoki urzędowej celebry. Po drugie, dla-
czego lekceważą miasta, w których istnieją? Nie jest 
to najmniejszym stopniu zgodne z regułami równo-
ważenia ich rozwoju. Wydaje się jakby ekonomia dla 
urzędników UE była najważniejsza. 

Opinię tę potwierdzają rozmaite opracowania. 
W Instytucie Berlage w Rotterdamie w 2005r. opu-
blikowano raport podsumowujący prace zespołu 
badawczego, zatytułowany „Brussels Capital of 
Europe. Urban Form, Representation, Architecture”. 
Staranna analiza i interesujące wnioski zgodne są  
z przedstawionymi wyżej obserwacjami. Dlatego waż-
ne jest, aby zdanie o przewadze ekonomii nad innymi 
komponentami życia w Europie nie pozostawało bez 
echa. Dlatego ważne jest, aby zdanie o przewadze 
biurokracji, znajdującej się w stanie hipertrofii, nad 
twórczością też było wysłuchiwane. Uczy nas tego 
historia budowy wszystkich prawie stolic w okresie 
konsolidacji państwa. Moskwa, Berlin i Rzym z lat 
trzydziestych są tu przykładami, które powinny po-
wodować alert.
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10. I to są być może najważniejsze ostrzeżenia, 
jakie płyną do nas z Brukseli, Strasburga i Luksembur-
ga. Można z nich wyciągnąć jeszcze jeden wniosek, 
że nie powinniśmy oczekiwać na unijne dyrektywy 
dotyczące architektury (jeśli takie by się miały po-
jawić) z przesadną nadzieją, co ma miejsce wtedy, 
gdy denerwuje nas np. działanie polskich legislatorów  
i interpretatorów prawa albo wypowiedzi kolegów  
o jakoby oczywistej drodze do harmonii przez cha-
os. W zakresie architektury nie oczekujmy od Unii 
zbyt wiele, myślmy więcej o polskiej oryginalności, 
o dyskursie z przeszłością, o powszechnej edukacji 
architektonicznej, o inności dnia jutrzejszego, tak 

właśnie – myślmy przede wszystkim. To powinno być 
dziś cechą tych, którzy tworzą architekturę. 

I jeszcze jedno – tym, co może wzmacniać ar-
chitekturę jest jej ścisły związek z projektowaniem 
urbanistycznym. Według cytowanego raportu Insty-
tutu Berlage jest ono nie tylko narzędziem do rozwią-
zywania problemów, ale świadomym wskazywaniem 
kierunków rozwoju miasta. O ile planowanie jest spra-
wą techniczną, a architektura tworzy kolejne ikony, 
to projektowanie urbanistyczne dotyczy formalnych  
i przestrzennych aspektów budowy miasta, dostarcza-
jąc architekturze i planowaniu konkretnych wymiarów 
w całej jego przestrzeni i w czasie gdy trwa.
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NEOMONUMENTALISM: BIG SISTER EUROPE

The main feature of today’s architecture in Poland, after its entry to the EU, is cheap economization, middling 
quality and homogeneous picture being viewed in the scale of the continent as well. Unfortunately, EU office 
buildings are not a good example to follow. They are oversized, super-monumental, far and fenced from the 
inhabitants of the cities where they were implemented. Brussels, built in such a manner, is a kind of warning 
against unwanted architectural future which can happen anyway. 
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1. After Poland’s official entry to the European 
Union on 1 May 2004, everything changed here 
although it was just a symbolical date for numerous 
domains of life or it is acknowledged as such. For 
instance, we often say that architecture do not change 
overnight and that nothing resulted from our entry to 
the EU as far as architecture is concerned. We say 
so without remembering that the inflow of European 
funds sets investments in motion which directly in-
fluences the development of the architectural market 
– more is designed, built, discussed; in a word, more 
architecture is created. However, economic prosperity 
is not given forever, therefore we can feel the ups and 
downs of entire architectural Europe, sometimes not 
knowing why the cleansing of the Skeleton in Kraków 
is expected to begin all of a sudden, while Złota 44 
in Warsaw – Libeskind’s wing – stands still. Such a 
relation between the architectural market and the 
real property market, with solutions settled without 
the designer’s participation, is feature number one 
of today’s architecture.

2. Another feature of today’s architecture is a lack 
of relationships between the number of new buildings 

and their architectural quality – the fact that we build 
more does not mean that we build better. It is even 
worse. We can look through issues of the elegant 
magazine Eurobuild. Central & Eastern Europe. 
Construction & Property with a seat in Jerozolimskie 
Ave. in Warsaw and learn that everybody designs 
and builds in the same way. The magazine shows 
averaging architecture (on a good level, of course) 
because it sells the best. In fact, we should write 
the averaging of architecture instead of averaging 
architecture because men and women from the sale 
departments in developmental companies determine 
it – they always know what will sell quickly. Obviously, 
it concerns architecture as well as urban planning 
since land consumption rates are more important 
than urban composition in their eyes. We should not 
be surprised; however, we must take heed of this 
regularity.

3. The averaging of architecture also means simila-
rity between individual implementations. Let us take a 
ride around the estate Miasteczko Wilanów in Warsaw 
which has just received the Award for Perfection from 
the Urban Land Institute. This award is said to be 
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prestigious but if the fourteen finalists include Złote 
Tarasy which received an award for being excellently 
adjusted to the historical tissue of Warsaw in Cannes 
in 2006, we can see that prestige in the “have-type” 
world is gained differently from the “be-type” world. 
Miasteczko Wilanów, ready in about 60%, is full of 
houses designed by various architectural studios but 
almost identical. The remaining 40% will probably 
be the same – after all, “perfection” is legitimated by  
a respectable award.

4. The abovementioned features of today’s archi-
tecture concern residential houses as well as every-
thing that is built with shopping centres and office 
high-risers at the lead. All of it does not mean that we 
must reject inspiration as the source of architectural 
works. We cannot assume that a new architectural 
style is not coming into existence in front of us – it 
has not been named yet but its representatives de-
sign in a similar manner, in unanimous exultation, 
in the consensus of souls and computer screens 
as it happened before but without the screens. It is 
highly probable. In this work, we may also feel the 
presence of the European Union whose directive 
– similar to the one which defined the acceptable 
curve of cucumbers and bananas meant for trade in 
the EU shops – will begin to measure the aesthetics 
of our buildings. Perhaps the measure will be the 
buildings which serve EU bureaucracy in Brussels, 
Luxembourg and Strasburg. For the time being, 
Internet browsers display information concerning 
thermal insulation audits or the prices of renting 
EU lodgings in the abovementioned cities as “EU 
buildings” but the pride of administrative employees 
showing their Brussels HQ modestly called “gods’ 
caprice” prepares us for anything. It is possible that 
the future architecture of the EU countries can be 
seen already. A short inspection may bring us closer 
to this future.

5. Brussels. The seat of the European Parliament 
is a complex of more than ten buildings connected 
by overpasses, underpasses, railway platforms and 
car parks surrounded by invisible protection which 
sometimes materializes in the form of “No entry!” 
signs. Its composition is an axis. From the street and 
Luxembourg Square, one enters a crosswise mall 
whose central part is a circle surrounded by Konrad 
Adenauer arcade on the first floor level. Altiero Spi-
nelli’s building which stands in a spectator’s way has 
got two crosswise passages but the march is rather 
short and finishes in front of Paul-Henri Spaak’s oval 
object. A search for the authors of individual objects 
is troublesome – for some unknown reasons, nobo-
dy wants to give such information; only the Internet 
tells us something about the authorship of Atelier 
Espace Leopold (Parliament) and the authors of the 
construction and rebuilding of Berleymont, the seat 
of the European Commission. What is characteristic 
here, the buildings were constructed for different 
needs – now they are rented and play the role of 
containers for clerks without expressing any ideas 
of the European Union. Multistorey glass, glossy and 
stone curtain walls have nothing to do with the future, 
they are rather a memory of the modernist past – it is 
the opposite of what we call “meagre modernism” in 
Eastern Europe. Most buildings, usually equal to an 
urban block, do not allow us to notice a shape. They 
make a group of Moloch objects which shut each 
other out, hide farther perspectives and the solution 
of interiors, embarrass a spectator and bother an 
inquirer like Kafka’s stories.

6. Brussels. An increase in the demand for offices, 
related to the expansion of the Union, is realized in 
a simple or even coarse way: by demolishing entire 
quarters of residential buildings which neighbour on 
the existing offices. This absorption of old Brussels 
by new mega-buildings has got its history there: after 
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creating Belgium, Leopold II began rebuilding the new 
capital of the new country in 1830. His style was used 
by Baron Haussmann in Paris starting from 1852. 
New large arteries and open park spaces, finished 
or emphasized with colossal objects, sprang up; the 
flow of cash from the colonies was quite important. 
The old town was expected to be superseded by the 
New Capital City. These days, rebuilding forms the 
New Capital of Europe and paradoxically destroys 
one of Leopold’s axes. Do we really want to take  
a leaf from their book?

7. Luxembourg. When the EU offices could not find 
their place in Brussels, some of them were transferred 
to Luxembourg. A different variant of building the Eu-
ropean district was accepted here: it was constructed 
on Kirchenberg Plateau in the peripheries. Its axis is a 
kind of a constantly rebuilt motorway which effectively 
divides the district into fragments. It is very difficult to 
travel on foot among them assuming that someone 
(not a tourist) wants to walk long kilometres. The 
buildings are a collection of accidental forms, several 
high-risers, including two gold ones (Tribunal of Justi-
ce), the destroyed seat of the Parliament, the endless 
Council of Ministers, a museum of contemporary art 
which pretends to be grand architecture, a hotel in 
Europe Square and a pretentious philharmonic hall 
designed by Christian Portzamparc. No models to be 
copied across Europe.

8. Strasburg. The colossal Louise Weiss House of 
Parliament – from one side seeming to be a glass wall 
reflected in the water, from the other side a chopped 
concrete tower standing next to the gardens of the ne-
igbouring detached houses. The peripheral situation 
makes it possible to isolate onlookers completely 
even though the building was accessible just a few 
years ago. It seems too big for an object serving the 
Parliament ■ of working time as a voting venue. And 

we know well that only the stubbornness of France 
lets it exist as the seat of the Parliament.

9. A common feature of all the abovementioned 
buildings is their monumentality. Big Sister Europe 
seems to like it very much. That is why she raises 
huge buildings with exposition planes enlarging their 
measurements for herself. She does not care when 
we ask why, in more and more democratic Europe, 
her architectural symbols wear a costume from the 
epoch of formal celebrations. Why do they ignore the 
cities they exist in? It is not in accordance with the 
rules of sustainable development to the least degree. 
It seems that economy is the EU officials’ priority.

This opinion is confirmed by various papers. In 
2005, the Berlage Institute in Rotterdam published 
a report summarizing the work of a research team 
entitled “Brussels Capital of Europe. Urban Form, 
Representation, Architecture”. This careful analysis 
and its interesting conclusions correspond with 
the abovementioned observations. That is why the 
question of the superiority of economy to the other 
components of life in Europe should not meet with no 
response. That is why the question of the superiority 
of bureaucracy in the state of hypertrophy to creativity 
should be discussed, too. The history of building most 
capital cities in the period of consolidation teaches 
us a lesson. Moscow, Berlin and Rome in the 1930s 
make examples which ought to raise an alert.

10. Perhaps they are the most important war-
nings that flow to us from Brussels, Strasburg and 
Luxembourg. We can draw one more conclusion from 
them: we should not wait for EU directives concerning 
architecture (if they appear at all) with an excessive 
hope which happens when we are annoyed by the 
activities of Polish legislators and interpreters of the 
law or our colleagues’ comments on the seemingly 
obvious road to harmony through chaos. Let us not 
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expect too much from the European Union in the 
field of architecture. Let us think more about Polish 
originality, about a discourse with the past, about uni-
versal architectural education, about the distinctness 
of tomorrow – yes, let us think. It should be the feature 
of those who create architecture today.

One more thing – what could strengthen architectu-
re is its close relationship with urban design. According 

to the mentioned report from the Berlage Institute, it 
is not only a tool for solving problems but also for 
indicating the directions of the development of a city. 
While planning is a technical matter and architecture 
creates numerous icons, urban design concerns 
the formal and spatial aspects of the construction of  
a city and fits architecture and planning with specific 
dimensions in its entire space and time.
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DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ PRZED 
BRAMĄ BRANDENBURSKĄ W BERLINIE (PLAC ZJEDNOCZENIA)

Obchody dwudziestej rocznicy zburzenia muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec oraz sposób i miejsce, 
w jakich się dokonały, wyraźnie ukazują, jak bardzo Berlin potrzebuje przestrzeni publicznych. W chwili 
obecnej miejsce pomiędzy Bramą Brandenburską a Tiergarten nie posiada żadnej określonej formy. Teren 
ów można przekształcić w formę architektoniczną o dużym znaczeniu przestrzenno-symbolicznym – Plac 
Zjednoczenia.

Sowa kluczowe: Berlin, Plac Zjednoczenia, Brama Brandenburska

Obchody dwudziestej rocznicy zburzenia muru 
berlińskiego i zjednoczenia Niemiec oraz sposób 
i miejsce, w jakich się dokonały, wyraźnie ukazują, 
jak bardzo Berlin potrzebuje przestrzeni publicz-
nych przeznaczonych na zgromadzenia, koncerty, 
uroczystości, rocznice czy też demonstracje. Ber-
lińskie place to jednocześnie jego najlepsze salony 
publiczne.

W niezbyt odległej przeszłości Berlin stracił swój 
najpiękniejszy i najczcigodniejszy, liczący sto lat Platz 
der Republik. Zamiast przywracać formy zniszczone 
w czasie drugiej wojny światowej, takie jak dwie prze-
piękne, symetrycznie ustawione fontanny lub droga 
do Sprewy, do przedwojennej świetności, utworzono 
długi pas budynków, który odgrodził Sprewę od Bun-
destagu. Była to jedna z najtragiczniejszych pomyłek 
urbanistycznych w Berlinie lat 90. XX w.

Centrum zgromadzeń publicznych nieuniknienie 
przeniosło się na teren otaczający Bramę Brandenbur-
ską zawłaszczając obie jej strony – wschodnią oraz 
zachodnią. Jako że charakter Parisier Platz stanowi 
swoistą mieszankę funkcji publicznych i półprywat-

nych, zapewnia on dość ograniczone, zamknięte pole 
dla wielkich zgromadzeń. Dlatego właśnie zachodnia 
strona Bramy Brandenburskiej, wychodząca na Tier-
garten, w całkiem naturalny sposób przejęła funkcję 
organizowania ogromnych zgromadzeń. Jej pojem-
ność można było podziwiać przy wielu okazjach, 
szczególnie podczas rozgrywek piłkarskiego Pucharu 
Świata w 2006 roku, wizyty przyszłego prezydenta 
Baracka Obamy, a także hucznych obchodów rocz-
nicy zjednoczenia kraju.

Na uwagę niewątpliwie zasługuje naturalny na-
pływ berlińczyków na ten właśnie obszar. W chwili 
obecnej miejsce pomiędzy Bramą Brandenburską 
a Tiergarten nie posiada żadnej określonej formy, 
brakuje mu spójnego zamknięcia i nie pasuje pod 
względem architektonicznym do klasycznego, 
formalnego kształtu Parisier Platz. Dysponuje ono 
jednakże dziedzicznym potencjałem kryjącym się 
dzisiaj za meandrami dróg wokół Bramy. Teren 
ów można przekształcić w formę architektoniczną 
o dużym znaczeniu przestrzenno-symbolicznym 
bez potrzeby wykonywania rozległych prac. Forma 
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architektoniczna, która uznaje i wykorzystuje na-
turalny dualizm wschodnio-zachodniego kierunku 
ustawienia Bramy Brandenburskiej, jeszcze wyraź-
niej definiuje potężną oś 17. Juni wiodącą ku dwóm 
równie znaczącym lokalizacjom: Parisier Platz oraz 
nowo przeprojektowanemu miejscu, które, moim 
skromnym zdaniem, powinno nosić nazwę Platz der 
Wiedervereinigung (Plac Zjednoczenia).

Układ placów połączonych Bramą Brandenbur-
ską będzie stanowić unikalną kompozycję archi-
tektoniczną w naturze długiej tradycji urbanistyki 
europejskiej.

Przepływ ruchu ulicznego przed Bramą Branden-
burską nie może i nie powinien ulec zmianie, lecz 
stać się częścią nawierzchniowego schematu Platz 
der  Wiedervereinigung  (Plac Zjednoczenia). Po 
wygaśnięciu dzisiejszej wizualnej dominacji drogi, jej 
meandryczna forma asfaltowa zostanie wchłonięta 
przez nowy układ romboidalny. Taki wizerunek placu 
będzie wynikiem rozchodzenia się promienistych linii 
z zachodniej strony Bramy oraz z końca 17. Juni – 
promieni przecinających się i kojarzących się z Piazza 
Capitol w Rzymie.

Na dwóch tiergarteńskich granicach rombowego 
wzoru nowego Platz der Wiedervereinigung  (Plac 
Zjednoczenia) należy w rozsądny sposób wprowadzić 
stałą instalację systemu typu „światło i dźwięk”, co 
wyeliminuje potrzebę i koszty zwożenia ciężkiego 

sprzętu elektronicznego przed każdym występem 
artystycznym.

Nowy Platz der Wiedervereinigung (Plac Zjedno-
czenia) powinien pełnić jeszcze jedną istotną funkcję 
– winien stać się Denkmal für Freiheit und Einheit 
Deutschlands (Pomnik Wolności i Zjednoczenia Nie-
miec). Będzie to, według mnie, najodpowiedniejsze 
rozwiązanie problematycznego konkursu, który nie 
powiódł się ze względu na niewłaściwą lokalizację 
oraz fakt, iż żaden materiał nie potrafi wyrazić współ-
czesnych sentymentów ani intensywności uczuć 
związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. 
Zjednoczenie Niemiec stało się w końcu możliwe 
dzięki podważeniu władzy przez mieszkańców Lipska, 
Berlina i wielu innych miast. Ich odwagę cywilną wy-
razić można poprzez stworzenie przestrzeni publicz-
nej dla ludzi, ich refleksji, wspomnień i smakowania 
owoców zwycięskiej walki. Nie zastąpi tego ani beton, 
ani cegły w dowolnej ilości.

Nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania – 
jest ono raczej proste, ale z pewnością nie naiwne. 
Niezbędnym składnikiem jest tu duma obywatelska. 
Berlin ze swej urbanistycznej natury jest nie tyle do-
meną budynków, co przestrzeni między nimi. I tak 
dostajemy możliwość stworzenia przestrzeni kolejnej, 
pełnej piękna i znaczeń.

Der Tagesspiegel, 21 XII 2009 r., Nr 20478, s. 25



Zvi Hecker*

* Hecker Zvi, arch., Berlin.

DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE IN FRONT OF BRANDEN-
BURG GATE IN BERLIN (SQUARE OF REUNIFICATION)

The celebration of the 20th Anniversary of the fall of the wall and the Reunification of Germany and the way 
and the location it took place, is a valid manifestation how much Berlin is in need of and enjoys its public 
spaces. At the present moment, the place between Brandenburg Gate and Tiergarten has no definite form. 
With no need for extensive work, the area can be converted into an architectural form that is spatially and 
symbolically meaningful – Square of Reunification.

Keywords: Berlin, Square of Reunification, Brandenburg Gate

The celebration of the 20th Anniversary of the fall 
of the wall and the Reunification of Germany and the 
way and the location it took place, is a valid manife-
station how much Berlin is in need of and enjoys its 
public spaces whether for assembly, public concerts, 
celebrations, anniversaries or demonstrations.  The 
squares of Berlin are its best public living rooms.

In the not so distant past, Berlin lost its most 
beautiful and most reverent, 100-year old Platz der 
Republic.  Instead of reconstruction of its form dama-
ged in the Second World War to its prewar eminence 
including its two beautiful, symmetrically positioned 
fountains and its link to the Spree, a long strip of bu-
ildings was imposed segregating between the Spree 
and the Bundestag.  This is among the most tragic 
urbanistic mistakes made in Berlin in the 1990s. 

Today, inevitably the centre of public gathering 
has moved to the area around Brandenburg Gate 
appropriating its both sides, the East and the West. 
Because the character of the Parisier Platz is a mixture 
of public and semi-domestic functions, it provides a 
rather confined frame for large gatherings. That is why 

the Western front of the Brandenburg Gate, facing 
the Tiergarten took over quite naturally the function 
of holding large assemblies. Its capacity was well 
demonstrated on many occasions particularly on 
weeks long FIFA World Cup in 2006, on the occasion 
of Barak Obama pre-presidential visit to Berlin and in 
the present large scale unification celebrations.

This natural drifting of Berliners to this area dese-
rves consideration. At the present moment, the place 
between Brandenburg Gate and Tiergarten has no 
definite form, it lacks coherent enclosure and doesn’t 
match architecturally the classical, formal shape of the 
Parisier Platz.  It has however an inherent potential 
concealed today by engineer’s roads meandering 
around the Brandenburg Gate.  With no need for 
extensive work, the area can be converted into an 
architectural form that is spatially and symbolically 
meaningful.  An architectural form that acknowled-
ges and exploits the intrinsic duality of Brandenburg 
Gate’s East and West orientation, defines even more 
clearly the powerful axis of 17. Juni leading to two 
equally meaningful places, the Parisier Platz and the 
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newly redesigned place which in my opinion should 
be named Platz der Wiedervereinigung (Square of 
Reunification).

The ensemble of the two squares interconnected 
by Brandenburg Gate will constitute a unique archi-
tectural composition in the nature of the long tradition 
of European urbanism. 

The flow of traffic in front of Brandenburg Gate 
cannot and should not be changed, but will become 
a part of the paving pattern of the Platz der Wiede-
rvereinigung  (Square of Reunification). Instead of 
today visual domination of the road, its meandering 
asphalt form will be dissolved within the new diamond 
pattern of the place. This pavement pattern of the 
square will be the result of ray-like lines emanating 
from the West side of the Brandenburg Gate and the 
rays originating from the end of the 17. Juni, crossing 
each other in a pattern, vaguely reminiscent of the 
Piazza Capitol in Rome.

On the two Tiergarten borders of the diamond 
shape of the new Platz  der  Wiedervereinigung 
(Square of Reunification), a provision for permanent 
installation for sound and light systems should be 
sensitively incorporated.  It will eliminate the need and 
costs for heavy electronic equipment to be brought 
in advance of every performance.

The new Platz der Wiedervereinigung  (Square 
of Reunification) should have another important 
function, it should become as well the Denkmal 
für Freiheit  und Einheit Deutschlands  (Memorial 
for Freedom and Unification of Germany).  It will 
be in my opinion, the most appropriate solution for 
the problematic and unresolved competition, that 
failed to provide results because of its unsuitable 
location and the very fact that no physical material 
can express today the sentiments and intensity of 
feelings related to important historical events. After 
all, the Reunification was made possible by people 
challenging authority in Leipzig, Berlin, and other 
cities. This civil courage can be expressed best by 
creating a public space for people, for people to 
reflect, to recollect, and to enjoy the fruits of the 
struggle.  No amount of concrete and bricks can 
do it alone.

It is not a grandiose task, rather simple, but not 
simplistic. A civic pride is needed to accomplish 
it. As Berlin by nature of its urbanity is less about 
buildings than about spaces in-between, we have 
an opportunity to create another one of beauty and 
meaning.

Der Tagesspiegel, 21. Dezember 2009, N. 20478, S. 25
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MEDIALNOŚĆ I MARKETING NOWEJ ARCHITEKTURY – PRZYKŁAD 
OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO

Organizatorzy tegorocznej konferencji „Definiowanie architektury” stworzyli uczestnikom sytuację równie 
komfortową co trudną. Nie jest łatwo podjąć temat obszerny a równocześnie zdefiniowany tematycznie. 
Podejmując temat architektury współczesnego obiektu przemysłowego celem autora było „odczarowanie” 
problemu, który w powszechnej świadomości środowiska zawodowego architektów nie kojarzy z jakością 
architektoniczną, a jednak, w tej problematyce napotykamy na równie wiele obiektów, które zasługują na 
miano dzieła architektury, co w innych kategoriach funkcjonalnych. 

Słowa kluczowe: architektura, obiekt przemysłowy, medialność, marketing architektoniczny

Żyjemy w świecie obrazu, właściwością współ-
czesnej kultury jest odczytywanie rzeczywistości 
poprzez obraz, coraz częściej jest to obraz multi-
medialny. Widoczne to jest także w architekturze, 
wystarczy przypomnieć, że tacy architekci jak Rem 
Koolhaas, Zaha Hadid, czy Libeskind sławę medialną 
zyskali zanim zrealizowali pierwsze swoje projekty. 
A równocześnie dla architektury ważna jest kultura, 
która wyprzedza czas i kształtuje miejsce powstania 
nowego budynku. W Wykładach o architekturze, An-
tonio Monestiroli pisze: Architektura ma swoją własną 
rzeczywistość, istnieje poza każdym z nas, wraz z ideą 
architektoniczną – wspólnym dziedzictwem, dobrem, 
którego nie można oddzielić od kultury danej epoki 
(…) Pomiędzy społecznością a projektantem istnieje 
zatem dwutorowa zależność: społeczność powierza 
architektowi zadanie reprezentowania jej kultury  
w skończonych formach, architekt urzeczywistnia ją  
i zwraca społeczności, by rzecz mogła zostać rozpo-
znana”(Monestiroli, 2009, s.16) 

Współczesny architekt, który potrafi sprostać 
medialnym oczekiwaniom w zakresie koncepcji 

artystycznych i który ponadto potrafi umiejętnie wy-
korzystać menedżerską znajomość zasad rachunku 
ekonomicznego i pertraktacji przetargowych, staje 
się kreatorem wizerunku współczesnego środowiska 
zbudowanego. Jedynie nieliczni mogą sprostać tym 
wymaganiom. Jest interesujące, że w tej grupie obiek-
tów kreujących wizerunek współczesnej architektury 
znajdują się także obiekty przemysłowe. Korzystając 
z możliwości, chciałabym przedstawić kilka myśli  
o architekturze lat ostatnich, na przykładzie obiektów 
przemysłowych 

W różnorodności architektonicznej, o której pisze 
Maria Misiągiewicz (Geometria architektoniczna, 2007) 
współcześnie wyróżniają się dwie tendencje:

– obiekty-pudła, które szeroko wykorzystując 
współczesne możliwości technologii materiałowej, 
kształtują rzeczywistość za pomocą tworzywa, koloru, 
ornamentu, 

– obiekty o miękko rysowanej sylwetce dla których 
„wygięcie płaszczyzny” jest najbardziej charaktery-
styczną cechą formalną architektury. 
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Geometria architektoniczna oraz obudowa obiek-
tu są elementami, przyciągającymi najwięcej uwagi 
obserwatora i często decydują o sądach na temat 
ogólnej jakości rozwiązania. Wykorzystywanie coraz 
szerszej gamy materiałów do konstrukcji zewnętrznej 
powłoki obiektu otwiera szerokie, nowe możliwości 
dla wizerunku obiektu przemysłowego. W przypadku 
gdy forma obiektu wyznaczona jest ekonomicznością 
rozwiązań oraz warunkami technologii i organizacji 
produkcji, idea „płynnej” formy realizowana jest 
głównie w płaszczyźnie i dachu. Miękka linia da-
chu, dostosowana do zmiennej wysokości budynku 
Centrum Druku Schleswig Holstein w Niemczech 
zawija się na płaszczyznę fasady. Dach razem z fa-
sadą tworzy jednolitą płaszczyznę – skórę obiektu, 
która „owija” funkcję wnętrza. W przypadku fabryki 
Vacheron Constantin, autorstwa Bernarda Tschumi 
(il.1), „arogancko” wygięta linia dachu, zdaje się 
potwierdzać tezę o coraz ważniejszej roli obiektu 
przemysłowego dla zmiany naszego postrzegania 
architektury przemysłowej. 

Zapotrzebowanie na architekturę obiektu prze-
mysłowego po raz pierwszy ujawniło się w latach 
dwudziestych XX wieku, w okresie wczesnego 
modernizmu. Zainteresowanie przemysłem wielkich 
architektów owego czasu oraz pojawienie się no-
wej estetyki obiektu przemysłowego spowodowały 
powstanie zjawiska nazwanego filozofią podwójnej 
strategii (Drebusch 1976, s. 16 i n.). Polegało ono 
na swoistej taktyce inwestorów przemysłu, która 
obok poprawy środowiska mieszkania i warunków 
miejsc pracy, obejmowała także produkt i architekturę 
obiektu przemysłowego. Architektura miała stać się 
odzwierciedleniem nie tylko nowych technologii i no-
wej kultury technicznej, ale także symbolem władzy 
przemysłu, a właściwie władzy koncernów. Potem 
nastąpił wieloletni, smutny okres płaskiej, wielokrotnie 
powtarzanej hali produkcyjnej. 

Dopiero przełom w nauce i w technice lat osiem-
dziesiątych XX wieku pozwolił na zmianę podejścia do 
architektury przemysłowej. Symbolem stał się budynek 
centrum sprzedaży samochodów Renault w Swindon 
w Anglii (1980). Firma uznała obiekt za tak ważny dla 
wizerunku firmy Renault, że zrezygnowano z dotychcza-
sowego logo firmy na rzecz wspomnianego obiektu.

Interesującym przykładem promocji wyrobu po-
przez architekturę są obiekty, w których zastosowanie 
tworzywa elewacyjnego stało się równocześnie symbo-
lem jakości firmy Przykładów jest wiele, np. obudowa 
elewacyjna pokryta miedzianymi płytami staje się 
znakiem tożsamości i elementem rozpoznawczym fir-
my produkującej elementy elektroniczne. W rachunku 
ekonomicznym niewielka odporność materiału elewa-
cyjnego, „przegrała” z oryginalnością tworzywa, które 
oddaje wizerunek tożsamości i obiektu, i produktu.

Coraz częściej stosowana zasada całościowego 
traktowania wizerunku firmy, identyfikacja wizualna 
wszystkich elementów tworzących obiekt, wnętrze 
i produkt, a nawet obsługę fabryki, staje się coraz 
bardziej powszechna w projektowaniu przestrzennym 
przemysłu. 

Owa medialna tożsamość produktu i obiektu sta-
je się ważnym elementem w marketingowej funkcji 
architektury, staje się powszechnym instrumentem 
w konkurencyjnej walce firm. Oznacza, że archi-
tektura – jakość estetyczna i formalna obiektu – są 
gwarancją jakości wyrobu, która przyciąga klienta, 
oraz tworzy pozytywny wizerunek otoczenia fabryki, 
miasta i regionu.. 

W praktyce oznacza to dążenie do rysunku, 
wzoru graficznego, koloru spójnych w koncepcji 
architektonicznej, w reklamie i w logo firmy. Równie 
ważny staje się charakter wnętrz firmy oraz mebli 
projektowanych na zamówienie jak i wyraz este-
tyczny obiektu przemysłowego. Na takie działania, 
mówi się branding. Dobrze wykreowany wizerunek 
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1. Elektrociepłownia w Viborg, Dania arch. Peter Kjergaard & Thomas Pedersen 1994–96, fotografia A. Witeczek, zbiory 
własne   2. Fabryka Vacheron Constantin, produkująca eleganckie zegarki, autorstwa Bernarda Tschumi,2004, usytuowana 
jest w sielskim szwajcarskim krajobrazie. Architektura, ale przede wszystkim „arogancko” wygięta linia dachu, zdają się 
potwierdzać tezę o coraz ważniejszej roli obiektu przemysłowego dla zmiany naszego postrzegania architektury prze-
mysłowej. Fotografia, WWW.tschumi.com. (zgoda na publ.) 



137

marki staje się podstawą w walce o klienta. W tym 
wyścigu marketingowej konkurencji architektura 
obiektu przemysłowego odgrywa niepoślednią rolę. 
Przepływ informacji zyskuje kreatywną siłę, która od-
działuje na architekturę. W znacznej mierze posiada 
to związek z postępem w dziedzinie komputerowego 
projektowania, które umożliwiło tworzenie prototypów 
dla cyfrowo sterowanej produkcji, a w projektowaniu 
stwarza niewiarygodne wprost perspektywy w zakre-
sie wizualizacji obiektów. Wydaje się, że sukces wielu 
współczesnych koncepcji w znacznej mierze jest 
wynikiem prezentacji innowacji technicznych, które 
osiągają rozgłos medialny już na etapie projektowa-
nia, zanim obiekt zostaje zrealizowany.

Medialność stała się, bodaj, najważniejszą cechą 
współczesnej architektury, jest cechą, która pogłębia 
i bardzo wyraźnie określa marketingowy charakter 
współczesnej architektury. 

Geometria formy, która cieszy harmonią z oto-
czeniem, lub która zadziwia „innością” kształtu oraz 
oryginalnością zastosowanej technologii i materii 
tworzących obudowę, często stają się ważniejsze 
od rozwiązań funkcjonalnych. Dotyczy to współ-
czesnej architektury w ogólności. Dotyczy także 
obiektu przemysłowego. Formy nowej architektury 
zdają się pozytywnie „odczarować” dotychczasową 
złą konotację obiektu przemysłowego w środowisku 
zbudowanym. 
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THE MEDIA AND MARKETING OF NEW ARCHITECTURE  
EXEMPLIFIED BY AN INDUSTRIAL OBJECT

The organizers of this year’s conference “Defining Architecture” created a bitter-sweet situation for its par-
ticipants. It is not easy to take up this vast but thematically defined area. Approaching the theme of the 
architecture of a contemporary industrial object, the author aimed at “disenchanting” this problem which 
is not associated with architectural quality in the general consciousness of the professional community of 
architects. However, we encounter as many objects of this type which deserve the name of a work of archi-
tecture as in other functional categories.

Keywords: architecture, industrial object, media, architectural marketing

We live in the world of image. Contemporary 
culture interprets reality through image – multimedia 
image more and more often. It can also be seen in 
architecture – such architects as Rem Koolhaas, Zaha 
Hadid or Liebeskind had vaulted to media fame before 
they implemented their first designs. Architecture also 
thinks highly of culture which remains ahead of time 
and shapes the construction site of a new building. In 
“Lectures on Architecture”, Antonio Monestiroli writes, 
Architecture has got its own reality, it exists beyond 
each of us, together with an architectural idea – shared 
heritage which cannot be separated from the culture 
of a given epoch… Thus, there is a two-way relation 
between a community and a designer: a community 
commissions an architect to represent its culture in 
finished forms, while the architect makes it real and 
gives it back to the community which can recognize 
it. (Monestiroli, 2009, p. 16)

A contemporary architect who can satisfy the 
media’s expectations in the field of artistic concepts 
and take advantage of the managerial knowledge of 

the principles of an economic account and bargain 
negotiations becomes the creator of the image of  
a contemporary built environment. Very few people 
can satisfy such requirements. What is interesting, the 
group of objects creating the image of contemporary 
architecture include industrial objects, too. Availing 
myself of the opportunity, I would like to present se-
veral reflections on the architecture of recent years 
exemplified by some industrial objects.

In contemporary architectural diversity, described 
by Maria Misiągiewicz in “Geometria architektoniczna” 
(2007), two tendencies stand out:

– box-type objects which shape reality by means 
of a material, a colour and an ornament using the 
contemporary potential of material technology,

– objects with softly outlined silhouettes where 
“the bend of a plane” is the most characteristic formal 
feature of architecture.

Architectonic geometry and the frame of an object 
are elements which attract an observer’s attention 
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and often determine judgment of the general quali-
ty of a solution. The full gamut of materials for the 
construction of the external cover of an object opens 
new broad possibilities for the image of an industrial 
object. When the form of an object is determined by 
the economy of solutions and the conditions of the 
technology and organization of production, the idea 
of a “liquid” form is mainly realized on a plane and 
the roof. The soft roofline adjusted to the changeable 
height of the Schleswig Holstein Centre of Printing in 
Germany curls up on the plane of the façade. The roof 
and the façade form a uniform plane – the skin of the 
object which “wraps” the function of the interior. In the 
case of the Vacheron Constantin factory designed by 
Bernard Tschumi (ill. 1), the “arrogantly” bent roofline 
seems to confirm the thesis of the increasing role of 
an industrial object for a change in our perception of 
industrial architecture.

Demand for the architecture of an industrial object 
manifested itself for the very first time in the 1920s, in 
the period of early modernism. Great architects’ interest 
in industry and the appearance of the new aesthetics 
of an industrial object gave birth to the phenomenon 
of “the philosophy of double strategy” (Drebusch 
1976, pp. 16+). It meant industrial investors’ peculiar 
tactic which included the improvement of a housing 
environment and the conditions of workplaces as well 
as the product and architecture of an industrial object. 
Architecture was expected to reflect new technologies 
and a new technical culture and to symbolize the power 
of industries and concerns. Then there was a long, sad 
period of the flat, repeatable workshop.

A breakthrough in science and technology in 
the1980s facilitated a change in the approach to 
industrial architecture. The Renault showroom in 
Swindon, England (1980) became its symbol. The 
company considered it so important for its image 
that the previous logo was changed for the sake of 
this object.

Interesting examples of the promotion of a product 
through architecture are objects where the application 
of elevation material becomes a symbol of quality, 
e.g. elevation covered with copper sheets becomes 
the hallmark of an electronic company. In the econo-
mic account, the limited resistance of the elevation 
was “defeated” by the originality of a material which 
renders the image of the identity of an object and  
a product.

The more and more acclaimed principle of the 
holistic treatment of the image of a company, the 
visual identification of all the elements which form an 
object, an interior and a product or even the service 
of a factory, is becoming more and more common 
in the spatial design of industry.

This media identity of a product and an object 
is becoming an important element in the marketing 
function of architecture, a popular instrument in 
the competition between companies. It means that 
architecture – the aesthetic and formal quality of an 
object – is the guarantee of the quality of a product 
which attracts a customer and creates a positive 
image of the surroundings of a factory, a city and 
a region.

In practice, it means a tendency towards a dra-
wing, a graphic pattern, a colour which are cohesive in 
an architectural concept, in advertising and in a logo. 
The character of the company interiors and furniture 
made to order and the aesthetic expression of an in-
dustrial object are becoming equally important. Such 
activities are called branding. A well-created image 
of a brand is becoming the basis for the struggle for 
a customer. In this marketing race, the architecture 
of an industrial object plays a significant role. The 
flow of information gains a creative strength which 
influences architecture. To a large extent, it is related 
to the progress of computer design which makes it 
possible to create prototypes for digitally steered 
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1. Electroplant in Viborg, Denmark, Arch. Peter Kjergaard & Thomas Pedersen 1994–96, photo by A. Witeczek, private 
collection   2. Vacheron Constantin factory producing elegant watches, designed by Bernard Tschumi, 2004, situated in the 
idyllic Swiss landscape. Its architecture, especially the “arrogantly” bent roofline, seems to confirm the thesis of the increasing 
role of an industrial object for a change in our perception of industrial architecture. Photo courtesy of www.tschumi.com
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production and open incredible perspectives for the 
visualization of designs. It seems that the success of 
numerous contemporary concepts results from the 
presentation of technical innovations which come 
to prominence in the media at the stage of design, 
before an object is implemented.

The media have become the most important fe-
ature of contemporary architecture which deepens 
and clearly defines its marketing character.

The geometry of a form, which delights with har-
mony with the surroundings or astonishes with the 
“otherness” of a shape and the originality of applied 
technologies and materials forming the framework, 
is often more important than functional solutions. It 
concerns contemporary architecture in general and 
an industrial object in minute detail. The forms of new 
architecture seem to be positively “disenchanting” 
the previous bad connotation of an industrial object 
in a built environment.
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ARCHITEKTURA DZISIAJ – NA NIEWIDZIALNEJ GRANICY MIĘDZY 
NIEZMIERZONĄ PRZESZŁOŚCIĄ I NIEZNANĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Na tle zwięzłego ujęcia historycznego, które ukazuje wybrane wybitne dzieła architektury i ich twórców, autor 
wykonuje analizy i oceny dotyczące architektury tworzonej DZIŚ; obrazuje panoramę stylów, osobowości 
architektów oraz przesłanie dla niedalekiej przyszłości.

Słowa kluczowe: architektura, twórczość, piękno, czas, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

1. ROLA CZASU. HISTORIA MAGISTRA VITAE
Ekstremalni alpiniści, relacjonując swoje pierwsze 

przejścia skrajnie trudnych dróg wspinaczkowych, 
często wspominają, że przechodząc najtrudniejsze, 
najbardziej eksponowane miejsca na granicy ryzyka 
odpadnięcia w przepaść odczuwają silne psychiczne 
wrażenie, że działają – jak mawiają fizycy – na niewi-
dzialnej granicy pomiędzy nieskończoną przeszłością 
a niewiadomą przyszłością. 

Powyższe ujęcie może stanowić efektowny model  
i jest mocno analogiczne do ujęcia zjawiska kre-
owania nowatorskiej twórczości przez architekta, 
przedstawionego w Tezach do Konferencji Naukowej 
Architektura Dziś [1]. Takie linearne rozumienie czasu, 
uświadamiające że żyje się chwilą, uprawnia, np. 
w trakcie projektowania dzieła, do solidaryzowania się 
z życzeniowym zawołaniem Goethego: trwaj chwilo, 
jesteś piękna. 

Świadomość że przeszłość zaczyna się dziś [2], 
że otaczają nas rzeczy zbudowane… – z dziś, z wczo-
raj, z odległej przeszłości [3], uzasadnia historyczne 
ujęcie badań nad architekturą nawet najnowszą. 
Takie ujęcie nie tylko dotyczy konkretnych faktogra-
ficznych inwentaryzacji dokonań, ale także oznacza 

wciąż zmieniające się wraz z upływem czasu oceny 
historycznych zjawisk, autorów i dzieł. Inspirującą pod 
tym względem nowelę napisał Jorge Luis Borges, pt. 
Pierre Menard, autor Don Kichota [4].

Borges fikcyjnie „wkłada” słowa Cervantesa 
(1547–1616), „w usta” amerykańskiego przedsiębior-
cy i polityka Menarda (1766–1844). Przy tym analizuje 
trwałość zawartości treściowej, ale także jej radykalnie 
nowe znaczenia w innych uwarunkowaniach, po 200 
latach które upłynęły pomiędzy dwoma „autorami” 
oraz po kolejnych 200 latach, gdy czyta je odbiorca 
współczesny. Szczególnie ważne w tej mierze jest 
zdanie: Prawda, której matką jest historia, współza-
wodniczka czasu, depozytariuszka czynów, świadek 
przeszłości, przykład i monit dla teraźniejszości  
i nauka dla wieków przyszłych.

2. PRZEDNOWOCZESNOŚĆ – CZAS GENIUSZY
Pragnąc na serio oceniać Architekturę Dziś, 

niepodobna oderwać jej analiz i ocen od kontekstu 
panoramy arcydzieł przeszłości. W przeciwnym wy-
padku powstanie jedynie płytka publicystyka i recenzja 
pokazu mody, o którym nazajutrz nie będzie się już 
pamiętać [5]. Arcydzieła, które przysparzają dzisiejsze-
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mu obserwatorowi obiektywizującej skali porównań, są 
zazwyczaj naznaczone personalizmem. Jeśli badacze 
nie odkryli konkretnego autora profesjonalisty, to histo-
ria przytacza co najmniej inwestora, którego motywacja 
i wola były siłą sprawczą, a jego osoba zastępuje 
nieznanego twórcę przy identyfikacji dzieła. Znako-
mite budowle z reguły były wcieleniem wielkich idei: 
religijnych, państwowych w sensie publicznym oraz 
związanych z potęgą władzy, także humanistycznych, 
poświęconych kulturze duchowej i fizycznej, życiu 
zbiorowemu, należały do tego zbioru także rezydencje 
prywatne. Czołowe budowle miały z zasady ciekawy 
kontekst środowiskowy: śródmiejski, ogrodowy lub 
jako dominanty w otwartej przestrzeni [6].

Oto ich wybrana sekwencja, pomocna w porów-
naniach do Architektury Dziś. 1. Około 1350 r. p.n.e. 
faraon Echnaton, ojciec Tutahnamona, jako pierwszy 
znany wyznawca i propagator religii monoteistycznej 
symbolizowanej w postaci Słońca, porzucił starą 
stolicę i wzniósł nową, znaną pod nazwą Tel El 
Amarna, w której świątynie i pałace zostały ocenione 
przez badaczy jako wcielenie doskonałości. 2. Około 
1000 r. p.n.e., Hiram, uznawany za najznakomitszego 
budowniczego na Bliskim Wschodzie, król Tyru – na 
prośbę Salomona króla Izraela, syna Dawida , wzniósł 
legendarną Pierwszą Świątynię Jerozolimską z cedru, 
kości słoniowej i złota , również służącą kultowi jedne-
go Boga – archetyp Drugiej, już historycznej Świątyni  
w stolicy Izraela. 3. Ok. 550 r. p.n.e. Nabuchodono-
zor II-gi, król Babilonu, w ramach rozbudowy stolicy, 
wzniósł legendarną Wieżę Etemenanki (Babel) oraz 
Wiszące Ogrody z myślą o swej żonie pochodzącej 
z górzystej krainy, aby przypominały jej ojczyznę na 
równinie Mezopotamii. 4. Ok. 440 r. p.n.e. greccy archi-
tekci Itkinos i Kalikrates oraz rzeźbiarski mistrz Fidiasz 
wznieśli na Akropolu w Atenach świątynię Partenon 
dedykowaną bogini Atenie Partenos, patronce stolicy 
i demokracji ateńskiej. 5. Ok. 125 r. n.e. Apollodoros  
z polecenia cesarza Hadriana wznosi rzymski Pante-

on. Obiekt ma wyjątkową siłę oddziaływania i znaczne 
wpływy inspirujące w dalszej historii architektury. 
Legendy głoszą, iż wymyślił go jeszcze Juliusz Cezar 
(+44 r. p.n.e.) snujący rozważania monoteistyczne,  
a koncepcję naszkicował Witruwiusz (+ok. 20–10 r. 
p.n.e.). 6. Ok. 1150 r. opat Suger z Bazyliki St Denise 
pragnąc przełamać monotonię stylu romańskiego 
przebudowuje ją w stylu nazwanym gotykiem. Pod 
wpływem jego i rysunków Villarda de Honnecourt 
(ok.1230) nowa estetyka przybiera porywający wyraz 
w katedrach regionu paryskiego Ile de France, m.in. 
w Amiens, Chartres, Reims, Rouen oraz beziglicowej 
Notre Dame w Paryżu.

Od tego czasu coraz silniej zarysowują się – obec-
ne już wcześniej – na przemian występujące epoki 
stylów apollińskich, racjonalnych, klasycyzujących, 
minimalistycznych, kontrastujące z wcześniejszymi 
i późniejszymi stylami bardziej irracjonalnymi, gorą-
cymi, subiektywistycznymi, dionizyjskimi. 7. Od ok. 
1320. (Dante, Boska Komedia) następuje wyjątkowo 
silna i liczna erupcja twórczego geniuszu – Renesans. 
Wyznaczają ją zwłaszcza Brunneleschi (Sierociniec, 
1440) i Bramante (Tempietto, 1500). W tym samym 
roku Leonardo rysuje pierwszy precyzyjny plan mia-
sta Imola. Rozpoczyna się nowa epoka świadomej 
kreacji artystycznej przestrzeni miasta. Zwieńcza 
ją Vasari realizujący w 1560 r. Uffizi z pasażem  
w Ponte Vecchio ponad rzeką Arno, do Pallazzo Pitti. 
8. W tym okresie zmierzch florenckiego humanizmu 
i rzymska polityka kontrreformacji (przeciw Lutrowi 
od 1520, przeciw protestantyzmowi od 1530) wpły-
wają na przeobrażenie architektury renesansowej 
(Michelangelo, Bazylika św. Piotra, 1550), w barok 
(Maderna i Bernini, fasada Bazyliki i Plac św. Piotra, 
1615, 1670). 9. Ok. 1700 r. sinusoida stylów znów 
zmienia kierunek i późny barok przybiera klasyczne 
szaty Oświecenia (zwycięstwo klasycysty Claude 
Perrault nad barokowym projektem Berniniego  
w królewskim konkursie na Wschodnią Fasadę Luw-
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1. Peter Zumthor. Stacja górskiej kolei linowej, restauracja na górze Rothorn (2865 m. npm.). Valbella, kanton Gryzonia, 
Szwajcaria. 1990 r. Źródło: opracowanie Studio AS Wojciech Kosiński, grafika Dariusz Kronowski, 2010 r   2. Peter Zumthor. 
Kaplica Świętego Benedykta w Sumvitg, kanton Gryzonia, Szwajcaria. 1989 r. Źródło: jw.   3. Zaha Hadid. Stacja górskiej 
kolei linowej z mostem i punktem obsługi turystów w Innsbrucku, Nordpark, na górze Nordkette (2330 m n.p.m.) Austria. 
2007/2008 r. Źródło: jw.   4. Zaha Hadid. Stacja górskiej kolei linowej z mostem i punktem obsługi turystów w Innsbrucku, 
Nordpark, na górze Nordkette (2330 m n.p.m.) Austria. 2007/2008 r. Widok z wnętrza w stronę śródmieścia. Źródło: jw., 
grafika Przemysław Kowalski, Dariusz Kronowski, 2010 r. 
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ru,1670; katedra św. Pawła, Wren, 1710), po czym 
u progu Wielkiej Rewolucji jednoznacznie grawituje 
w stronę racjonalizmu i minimalizmu Boullee, wizja 
Mauzoleum Newtona, 1785). 10. Wiek XIX zamyka 
historyzmem i eklektyzmem erę Starych Porządków, 
a otwiera architekturę rewolucji przemysłowej i nowo-
czesności (w USA Louis Henry Sullivan; w Europie 
Gustav Eiffel, mosty, dworce, Wieża na Wystawę  
w Paryżu 1890/1900).

3.  NOWOCZESNOŚĆ  I  PONOWOCZESNOŚĆ  – 
PIONIERZY  I  CELEBRYCI,  POSZKIWACZE  DIA-
MENTÓW I SZLIFIERZE BRYLANTÓW 

Wiek dwudziesty wniósł do twórczości dwa 
skrajnie sprzeczne nurty, obydwa odcinające się 
od dziewiętnastowiecznej tradycji akademickiej, za 
to pretendujące do awangardowości, odwołujące 
się przy tym do nowoczesności. Do tego w polskiej 
terminologii obydwa bywały i bywają określane 
identycznym słowem – modernizm. Jeden z nich to 
Secesja, Art Noveau, Jugendstil – zgasły wraz z koń-
cem Wielkiej Wojny, która pogrzebała ostentacyjną 
dekoracyjność. Drugi, to Ruch Nowoczesny, Mouve-
ment Moderne, Modern Movement. Pomyślany jako 
rewolucja w sztuce, także bliska lewicowym ruchom 
społecznym, został jednak skazany na kohabitację  
z tradycjonalizmem służącym środowiskom konser-
watywnym, których nigdy nie brakło. 

Dokładnie przed 100 laty, w 1910 roku, w pod-
berlińskiej pracowni Petera Behrensa, spotkali się  
i współpracowali trzej młodzi stażyści: Le Corbusier, 
Mies van der Rohe i Walter Gropius. Po ukończeniu 
stażu i rozpoczęciu własnej drogi twórczej architek-
tura otrzymała silne impulsy: ze strony Corbusie-
rowskiego puryzmu promowanego poprzez pismo 
Esprit Noveau, oraz ze strony Bauhausu. Wspaniałe 
unikalne obiekty z jednej strony, a groźne blokowiska 
z drugiej – stały się ich dziedzictwem, zwłaszcza po 
II wojnie światowej, gdy potrzebna była odbudowa 

i rozbudowa. Nowoczesność humanistyczna i kra-
jobrazowa przenikała od strony genialnych dzieł  
F. L. Wrighta, takich jak Dom nad Wodospadem oraz 
ateliers na pustyni w Taliesin, ale miały wpływ tylko 
na realizacje ekskluzywne.

Kryzys zarysował się już w toku lat 50. XX w.,  
a wybuchł z końcem lat 60. Jego przejawem stał się 
postmodernizm nostalgiczny wynikający z przesłania 
książek: R. Venturiego Wielość i sprzeczność w ar-
chitekturze (1966) i A. Rossiego Architektura miasta 
(1966), a także np. z Pasji wg św. Łukasza, K. Pen-
dereckiego, pochodzącej również z tegoż 1966 roku. 
Na te ekskluzywne wydarzenia kulturalne nałożyła się 
powszechna rewolta akademicka i społeczna w 1968 r.; 
co w sumie obaliło dotychczasową modernistyczną 
epokę powojenną. Mało kreatywny, często kiczowaty 
postmodernizm nie przetrwał jako awangarda; po-
został jako warsztat konserwatorsko-konserwatywny  
o charakterze pop akademizmu.

W 1988 r. w Museum of Modern Art. MOMA nestor 
modernizmu Philip Johnson zainaugurował wystawę 
i promocję albumu Deconstructivist Architecture. 
Modernizm został godnie przywołany, ale już w innej, 
postfunkcjonalistycznej postaci [7]. Architektura tak 
skrystalizowanego, trzeciego już wcielenia moderni-
zmu – po przedwojennym i powojennym – ponownie 
stała się pełnoprawną sztuką [8]. Dekonstruktywizm 
(neokonstruktywizm, hiperkonstruktywizm) ideowo 
wysnuty z „rozsypkowej” analizy lingwistycznej 
(Jacques Derrida „Prawda w malarstwie”, 1978) stał 
się zdumiewająco nośny w wymiarze teoretycznym, 
koncepcyjnym i ekskluzywnym realizacyjnie. Jego 
ekspresja i indywidualizm okazały się potrzebne po 
monotonii blokowisk i kiczu postmodernizmu. Niesie-
ni na tej popularności, promowani przez popularne 
media, jego gwiazdorzy, zarówno hołdujący abstrakcji 
(Coop Himmelblau, F. Gehry), jak też odnoszący się 
do symboliki i literatury (D. Libeskind) [9], stali się 
trudnymi do zniesienia celebrytami, jakże odległymi 
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wobec powściągliwości i eleganckiego wzięcia Cor-
busiera i profesorów Bauhausu.

Pretensjonalność dekonstruktywizmu i dekonstruk-
tywistów oraz wszechogarniający chaos przestrzenny 
stały się przyczynkiem do rozwoju w najnowszych 
dekadach – architektury minimalistycznej. Stanowi 
ona szansę odnowy kultury przestrzennej, jest kon-
tekstualna, nieinwazyjna psychicznie i przestrzennie, 
ponadczasowa. Święci triumfy zarówno  w kontekście 
miejskim, jak w krajobrazie peryferyjnym i przyrodni-
czym, otwartym. Jej programowy horyzontalizm, gład-
kość, dyskretny i szlachetny krój otworów drzwiowych 
i okiennych oraz atrialność i gościnna „wsobność” 
wewnątrz struktur – to niektóre z zalet tej architektu-
ry. Wywodzi się z rozmaitych wątków historycznych, 
od wczesnośredniowiecznych po wczesnomoder-
nistyczne, aby dziś stanowić obszary wyciszenia, 
pokojowego przebywania i współistnienia.

Osobowością najwyższej klasy, nie całkiem ści-
śle przypisywaną do tego nurtu jest Peter Zumthor 
[10], laureat Nagrody Pritzkera w 2009 r. Klasa jego 
wspaniałej, skromnej, promieniującej osobowości 
przywodzi na myśl najznakomitsze półlegendarne, 
kultowe osobowości zakonne. Jego dzieło jest zróż-
nicowane i obok znanej estetyki wykwintnego mini-
malizmu (Bregenz, Vals, Kolumba), porywa pracami 
zupełnie odmiennymi, czerpanymi z natury, tradycji 
oraz własnej metaforycznej poetyki (zwłaszcza Ka-
plica Brata Klausa). Mniej znanym fenomenalnym 
dziełem jest wysokogórska stacja kolejki linowej  
z restauracją (Il. 1) [11]. Kojarzy się z fortecą lub innym 
tajemniczym obiektem, organicznym i strukturalnym 
zarazem. Autorski opis oddaje atmosferę kreowaną 
przez twórcę: Duże kamienne tafle zewnętrzne zostały 
umieszczone wokół szkieletu ramy stalowej istniejącej 
stacji, a wewnętrzne stanowią strukturę nośną nowego 
budynku. Stoją naprzeciw siebie i na sobie. Domek  
z kart. Dom z kamiennych płyt [12]. Drugim niezwy-
kłym obiektem jest Kaplica Świętego Benedykta, tyleż 

minimalistyczna ile regionalna a zarazem ponadcza-
sowa (Il. 2). Może kojarzyć się zarówno z zamierzchłą 
historią, architekturą alternatywną okresu hipisow-
skiego, jak również wyrafinowaniem i sakralnością, 
najwyższej próby, w kontekście alpejskim. Materiał to 
gont, listwy, wąskie szyby i bezpretensjonalny beton 
użyty w jak najprostszej postaci [13].

Ponowoczesność w okresie przełomu Milenium, 
emanacja zasobności i samozadowolenia Zachodu 
oraz kontrowersyjnej emancypacji Wschodu (za  
Z. Baumanem), objawia się w architekturze nie tylko 
kultem artystycznego piękna, ale także integracją 
czynników przyrodniczych jako wyraz dążenia do 
zrównoważonego rozwoju (Alvin Toffler Ekospazm 
1975). Do wyznawców tej idei należą znakomici 
autorzy dzieł „biomorficznych”, Santiago Calatrava 
i Renzo Piano. Krzepiącym zjawiskiem ostatniej de-
kady jest czynne zainteresowanie projektowaniem 
krajobrazowym i przyrodniczym ze strony architektów 
dotąd kojarzonych z bardzo twardym traktowaniem 
architektonicznej materii. Dzięki współpracy i wpły-
wowi czołowych architektów krajobrazu, takich jak 
Partick Blanc, Michel Desvigne, Kathryn Gustafson 
oraz Martha Schwartz, projektowanie przyrodniczo-
krajobrazowe zaangażowali się np. Norman Foster, 
Jacques Herzog, Rem Koolhaas, Jean Nouvel i Domi-
nique Perrault.

Dekonstrukcja, drastyczna w kontekstach zabytko-
wych (projekt rozbudowy Muzeum Wiktorii i Alberta, 
D. Libeskind), w specyficznym, organicznym wydaniu 
okazuje się dobrze wpisywać w kontekst przyrodniczy, 
np. wysokogórski (nowe schronisko alpejskie Monte 
Rosa).Ten rodzaj wyrafinowania zaprezentowała Zaha 
Hadid w realizacji alpejskiego wyciągu [14]. Jej szkice 
studialne form naturalnych przechodzących w płynną, 
swobodnie ukształtowaną architekturę organiczną, są 
XXI-wiecznym odpowiednikiem poszukiwań Rudolpha 
Steinera, Alvara Aalto i innych poszukiwaczy organicz-
ności w autorskiej, artystycznej architekturze. Obiekt 
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znakomicie funkcjonuje i prezentuje się z zewnątrz  
w środowisku górskim (Il. 3), jak też oferuje niezwykłe 
wrażenia obserwacji z wnętrza struktury na otaczające 
krajobrazy (Il. 4). 

Należy uświadomić sobie jakim mikroułamkiem 
w dziejach architektury jest okres nowoczesności. 
Pomiędzy Echnatonem a debiutem Corbusiera jest 
dystans: 1350+1910=3260 lat; zaś od debiutu Cor-

busiera do DZIŚ: 2010–1910=100 lat. Architektura 
DZIŚ prezentuje nie tylko wyjątkowe bogactwo i plu-
ralizm; występuje inaczej niż w przeszłości – zarówno 
architektura apollińska jak dionizyjska. Nie cierpi na 
atrofię ani rozpad formy, trzyma się krzepko pomimo 
częstej dekadencji. W wydaniu wysokim, proporcjo-
nalnie do bogactwa ilości i treści rokuje wyjątkowo 
optymistyczne prognozy.
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ARCHITECTURE TODAY – ON THE INVISIBLE BORDER BETWEEN 
THE BOUNDLESS PAST AND THE UNKNOWN FUTURE

Against the background of a concise historical depiction presenting selected masterpieces of architecture 
and their creators, the author analyzes and assesses architecture created TODAY. He portrays a panorama 
of styles and architectural personalities as well as formulates his message concerning the nearest future.
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1.  THE  ROLE  OF  TIME.  HISTORIA MAGISTRA 
VITAE

Reporting their first harsh experiences, extreme 
mountain climbers often recall that crossing the most 
difficult and most exposed spots on the edge of the 
an abyss, they had a strong psychical impression of 
acting – as a physicist would say – on the invisible 
border between the boundless past and the unknown 
future.

This image may act as an attractive model and 
is strongly analogous to a depiction of the phe-
nomenon of innovative creativity by an architect 
presented in the Theses for the Scientific Conference 
Architecture Today [1]. Such linear comprehension of 
time, making us realize that we live for the moment, 
entitles us to sympathize with Goethe’s wishful call 
Let this moment last forever – it is beautiful! while 
designing a work.

The awareness of the fact that the past begins 
today [2] and we are surrounded by built things…  
– of today, of yesterday, of the distant past [3], 
justifies the historical depiction of research on ar-
chitecture, even the latest designs. It concerns fact 

collecting and stock taking as well as assessing 
historical phenomena, authors and works which 
change in time. Jorge Luis Borges wrote an inspir-
ing novella entitled “Pierre Menard, the Author of 
Don Quixote” [4].

Borges fictitiously “puts” the words of Cervan-
tes (1547–1616) “into the mouth” of the American 
businessman and politician Menard (1766–1844). 
He analyzes the durability of the contents but also 
their radically new meanings under other circum-
stances, after 200 years which passed between the 
two “authors” and after another 200 years – when 
the contemporary recipient reads them. In this 
measure, the phrase The truth whose mother is 
history, a competitor of time, a depository of deeds,  
a witness of the past, an example and a message 
for the present and a lesson for the future centuries 
is especially important.

2.  PRE-MODERNISM  –  THE  TIME  OF  GENIU-
SES

Wishing to assess Architecture Today seriously, 
we must not separate its analyses and assessments 
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1. Peter Zumthor. Cable railway station with a restaurant on Rothorn (2,865 m above sea level). Valbella, canton Grisons, 
Switzerland. 1990. Source: Studio AS Wojciech Kosiński, graphic Dariusz Kronowski, 2010.  2. Peter Zumthor. St Benedict’s 
Chapel, Sumvitg, canton Grisons, Switzerland. 1989. Source: ditto.  3: Zaha Hadid. Cable railway station with a bridge and  
a visitor centre, Innsbruck, Nordpark, Nordkette (2330 m above sea level), Austria. 2007/2008. Source: ditto.  4. Zaha 
Hadid. Cable railway station with a bridge and a customer service centre, Innsbruck, Nordpark, Nordkette (2330 m above 
sea level), Austria. 2007/2008. View from the interior towards the city centre. Source: ditto, graphic Przemysław Kowalski, 
Dariusz Kronowski, 2010.
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from the context of a panorama of ancient master-
pieces. Otherwise, only superficial journalism and 
unremarkable reviews of fashion shows will remain 
[5]. Masterpieces which give today’s observer an 
objective scale of comparisons are usually stamped 
with personalism. If researchers have not discovered  
a specific professional author, at least history men-
tions an investor whose motivation and strength were 
the driving force – he replaces an unknown creator 
in the identification of a work. Excellent edifices were 
normally incarnations of great ideas: religious, na-
tional in the public sense and those related to power, 
also humanistic, devoted to spiritual and physical 
culture, collective life, private residences. The leading 
edifices usually had got an interesting environmental 
context: the city centre, gardens or dominant features 
in an open space [6].

Here is their selected sequence helpful in com-
parisons to Architecture Today: 1. C. 1350 BC, 
Pharaoh Echnaton, Tutankhamun’s father, as the 
first well-known follower and propagator of a mono-
theist religion symbolized by the shape of the Sun, 
abandoned the old capital city and raised a new one 
known as Tel El Amarna where temples and palaces 
were recognized by researchers as an incarnation 
of perfection. 2. C. 1000 BC, Hiram, acknowledged 
as the greatest constructor in the Middle East, the 
King of Tyre, at the request of Salomon, the King 
of Israel, David’s son, raised the legendary First 
Jerusalem Temple of cedar, ivory and gold, also 
serving the cult of one god – the archetype of the 
historical Second Temple in the capital of Israel.  
3. C. 550 BC, Nabuchodonosor II, the King of Ba-
bylon, extended the capital and raised the legen-
dary Tower of Etemenanki (Babel) and the Hanging 
Gardens to remind his wife about her homeland on 
the plain of Mesopotamia. 4. C. 440 BC, the Greek 
architects Itkinos and Kalikrates and the master of 
sculpture Phidias built the temple of Parthenon on 

Acropolis dedicated to the goddess Athena Parthe-
nos, the patroness of the capital and its democracy.  
5. C. 125 AD, by the order of Emperor Hadrian, Apol-
lodoros constructs the Pantheon in Rome. This object 
has a powerful impact and inspiration in the further 
history of architecture. There are legends that it was 
conceived by Julius Caesar (+44 BC) ruminating on 
monotheism and that the concept was outlined by 
Vitruvius (+c. 20-10 BC). 6. C. 1150, Abbot Suger of 
St Denise Basilica, wishing to break the monotony 
of the Roman style, rebuilds it in the Gothic style. 
Under the influence of some drawings by Villard de 
Honnecourt (c. 1230), the new aesthetics assumes  
a ravishing expression in the cathedrals of the Pa-
risian region of Ile de France: in Amiens, Chartres, 
Reims, Rouen, Notre Dame without any spires in 
Paris etc. After that, more and more vivid epochs 
of the Apollonian, rational, classicizing, minima-
list styles are intermingled and contrasted with 
more irrational, hot, subjectivist, Dionysian styles.  
7. C. 1320 (Dante, Divine Comedy), there is an 
especially strong eruption of creative genius – the 
Renaissance marked by Brunneleschi (Orphanage, 
1440) and Bramante (Tempietto, 1500). Leonardo 
draws the first precise plan of the Town of Imola.  
A new epoch of the conscious creation of urban 
space begins. It is completed by Vasari who imple-
ments Uffizi with a passageway in Ponte Vecchio 
above the Arno River to Pallazzo Pitti in 1560.  
8. The end of Florentine humanism and the Ro-
man policy of counterreformation (against Luther 
in 1520, against Protestantism in 1530) influences 
the transformation of the Renaissance architecture 
(Michelangelo, St Peter’s Basilica and Square, 1550) 
into the Baroque (Maderna and Bernini, the façade 
of St Peter’s Basilica and Square, 1615, 1670).  
9. C. 1700, the sinusoid of styles changes direction 
again and the late Baroque puts on the classical 
garments of the Enlightenment (classicist Claude 
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Perrault’s victory over Bernini’s Baroque design in 
a royal competition for the Eastern Façade of the 
Louvre, 1670; St Paul’s Cathedral, Wren, 1710), then, 
at the brink of the Great Revolution, explicitly gravita-
tes towards rationalism and Boullee’s minimalism (a 
vision of Newton’s Mausoleum, 1785). 10. The 19th 
century closes the era of Old Order with historicism 
and eclecticism and opens the architecture of the 
Industrial Revolution and modernity (Louis Henry 
Sullivan in the USA; Gustav Eiffel in Europe – brid-
ges, railway stations, the Tower for the Exposition 
in Paris 1890/1900).

3.  MODERNISM  AND  POSTMODERNISM  –  PIO-
NEERS AND CELEBRITIES, DIAMOND SEEKERS 
AND GRINDERS

The 20th century introduced two extremely 
opposite trends in creativity which rejected the 
19th century academic tradition, aspired to the 
vanguard and referred to modernity. In the Polish 
terminology, both of them have been called iden-
tically – modernism. One of them – Art Nouveau 
(Jugendstil) – faded with the end of the Great War 
which buried ostentatious decorativeness. The other 
– Modern Movement (Mouvement Moderne) – was 
conceived as a revolution in art, close to left-wing 
social movements. However, it was doomed to co-
habitation with traditionalism which served active 
conservative circles.

Exactly one hundred years ago, in 1910, three 
young interns – Le Corbusier, Mies van der Rohe 
and Walter Gropius – met in Peter Behrens’s studio 
near Berlin and began cooperating. After the intern-
ship, they started their own creative way: architec-
ture received a strong impulse: from Le Corbusier’s 
purism promoted by the magazine Esprit Nouveau, 
and from Bauhaus. Grand unique objects on one 
side and bleak housing estates on the other side 
became their heritage, especially after World War II 

when rebuilding and extending were needed. The 
humanistic modernity of landscapes radiated from 
the genius works of F.L. Wright, such as the House 
by a Waterfall and ateliers in the desert in Taliesin, but 
they only influenced luxury implementations.

A crisis, conceived in the 1950s, broke out 
in the late 1960s. It was manifested by nostalgic 
postmodernism resulting from the message of the 
books: Quantity and Contradiction in Architecture by  
R. Venturi (1966) and The Architecture of the City by 
A. Rossi (1966) as well as by The Passion of St Luke 
by K. Penderecki (1966). These exclusive events were 
supported by a general academic and social revolt in 
1968 which overthrew the postwar modernist epoch. 
Postmodernism, rarely creative and often kitschy, did 
not survive as the vanguard – it remained as a con-
servative workshop of pop-academic character.

In 1988, a nestor of modernism Philip Johnson 
inaugurated the exhibition and promotion of the 
album Deconstructivist Architecture at the Museum 
of Modern Art (MOMA). Modernism was recalled 
with dignity but in another, postfunctionalist shape 
[7]. The architecture of such a crystallized, third in-
carnation of modernism – after prewar and postwar 
versions – became a full art again [8]. Deconstruc-
tivism (neoconstructivism, hyperconstructivism), 
ideologically derived from “helter-skelter” linguistic 
analysis (Jacques Derrida “The Truth in Painting”, 
1978), became surprisingly expressive in the theo-
retical and conceptual dimensions and exclusive in 
terms of implementation. Its expression and indi-
vidualism were needed after the monotony of bleak 
estates and the kitsch of postmodernism. Promoted 
by the popular media, its stars – those professing 
abstraction (Coop Himmelblau, F. Gehry) and those 
referring to symbolism and literature (D. Libeskind) 
[9], became unbearable celebrities very far from the 
discreet and elegant style of Le Corbusier and the 
Bauhaus professors.
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The pretentiousness of deconstructivism and 
deconstructivists as well as overwhelming spatial 
chaos became a contribution to the development of 
minimalist architecture in the last decades. It stands 
a chance of renewing spatial culture, it is contextu-
al, mentally and spatially unaggressive, timeless. It 
enjoys great success in the urban context as well as 
in a peripheral, natural, open landscape. Its program-
matic horizontalism, smoothness, the discreet and 
fine fashion of door and window openings as well 
as atriums and hospitable “backcrossing” inside the 
structures – these are just some of the advantages 
of this architecture. It derives from various historical 
threads – from early Middle Ages to early moder-
nism – in order to make areas of quiet and peaceful 
coexistence.

Peter Zumthor [10], the laureate of the Pritzker 
Award in 2009, is a top-class personality not strictly 
attributed to this trend. The class of his superb, 
plain, radiating personality brings the most out-
standing, semi-legendary, cult monastic personali-
ties to mind. His work is diverse and – besides the 
well-known aesthetics of fine minimalism (Bregenz, 
Vals, Columba) – take advantage of nature, tradi-
tion and his own metaphorical poetics (especially 
Brother Klaus’s Chapel). A less known phenomenal 
work is a cable railway station with a restaurant (ill. 
1) [11]. It could be associated with a fortress or 
another mysterious organic and structural object. 
An authorial description renders the unique atmo-
sphere: “Big stone external plates are arranged 
around the steel framework of the existing station, 
while the internal plates make the bearing structure 
of the new building. They face each other and 
stand on each other. A house of cards. A house of 
stone plates.” [12] Another extraordinary object is 
the minimalist, regional and timeless St Benedict’s 
Chapel (ill. 2). It may be associated with distant 
history, the alternative architecture of the hippie 

period and top-class sacral sophistication in the 
Alpine context. The materials include shingle, slats, 
narrow panes and unpretentious concrete applied 
in the simplest form [13].

Postmodernism at the turn of the Millennium, the 
emanation of western richness and self-satisfaction 
and eastern controversial emancipation (Z. Bauman) 
are manifested in architecture with the cult of arti-
stic beauty and the integration of natural factors as 
the expression of drive at sustainable development 
(Alvin Toffler, “Ecospasm”, 1975). The followers of 
this idea include some excellent authors of “biomor-
phic” works: Santiago Calatrava and Renzo Piano. 
An active interest in landscape and nature design 
from architects formerly associated with a very hard 
treatment of the architectonic matter makes a com-
forting phenomenon in the last decade. Owing to the 
cooperation and influence of the leading landscape 
architects, such as Patrick Blanc, Michel Desvigne, 
Kathryn Gustafson or Martha Schwartz, Norman Fo-
ster, Jacques Herzog, Rem Koolhaas, Jean Nouvel, 
Dominique Perrault and others involved themselves 
in nature and landscape design.

Deconstruction – drastic in historic contexts (de-
sign of the extension of the Museum of Victoria and 
Albert, D. Libeskind) – seems to be well adjusted to 
the natural context in a characteristic, organic ver-
sion (new Alpine lodge Monte Rosa). This kind of 
sophistication was presented by Zaha Hadid in the 
implementation of an Alpine ski-lift [14]. Her study 
sketches of natural forms transformed into fluid, 
freely shaped organic architecture are a 21st-century 
equivalent of the quests of Rudolph Steiner, Alvaro 
Aalto and other seekers of the organic in authorial, 
artistic architecture. An object functions perfectly and 
looks excellent from the outside in a mountainous 
environment (ill.3) as well as offers unusual impres-
sions from observing the surrounding landscapes 
from inside a structure (ill. 4).
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We must realize the fact that the period of moderni-
ty is just a micro-fraction in the history of architecture. 
The distance between Echnaton and Corbusier’s 
debut is: 1350+1910=3260 years; between Cor-
busier’s debut and TODAY: 2010–1910=100 years. 
Architecture TODAY not only presents unique richness 

and pluralism, it also behaves differently from the 
Apollonian and Dionysian architecture in the past. It 
does not suffer from atrophy or the breakup of form; 
it preserves its vigour in spite of frequent decadence. 
In high standards, proportionally to the richness of 
numbers and contents, it holds real promise.
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Dariusz Kozłowski*

ARCHITEKTURA DZIŚ ALBO MIASTA NIEŚMIERTELNYCH

Nowość w architekturze powstaje wciąż jako efekt znużenia widza odbiorem form już istniejących. Ten pro-
ces następuje dziś coraz szybciej. Architektura Wielka dziś abstrahuje od własnych kodów, prezentuje formy  
o niejasnych semantykach, podobnie jak formy innych sztuk dziś; społeczeństwa akceptują tę sytuację. Być 
może jest to droga do doskonałości.

Słowa kluczowe: znużenie i nowość, kody architektury, kontekst 

1. Znużenie i nowość [1]
Dzieje sztuki są historią poszukiwań nowości. 

Wyznaczają je przełomy tworzące style, kierunki, 
maniery. Wśród nich, a niekiedy poza nimi, jest także 
miejsce dla twórczości jednostek wybitnych, któ-
rych działalność nie mieści się w głównych nurtach.  
Z czasem, łagodne przemiany sztuk zastąpiła epidemia 
oryginalności, która wybuchła ze szczególną mocą w 
końcu ubiegłego stulecia, i trwa do dziś. Rzeczy nowe 
powodują, że istniejące wcześniej przedmioty sztuki 
giną, popadają w zapomnienie lub stają się obojętne. 
Można zaobserwować unicestwianiewartościowej 
architektury, zapewne z powodów ekonomicznych, 
lecz społeczeństwa na to nie reagują, nie tęsknią do 
tych budynków. Być może powodem powstawania 
nowości jest – znudzenie. John Barth przyczynę naro-
dzin nowej literatury wywodzi ze stanu „wyczerpania” 
poprze dniczki. Adolf Göller w swojej teorii z 1887 roku 
twierdzi, że „znużenie” jest powodem zmiany stylów w 
architekturze [2]. Znużony może być odbiorca (kto dziś 
jest odbiorcą architektury?), ale to raczej niecierpliwość 
znudzonego artysty jest tu motorem napędowym. 
Czasy, kiedy twórca doskonalił swój warsztat całe 
życie, należą do przeszłości. Nikogo dziś nie dziwi, 
że współczesny artysta zmienia swą postawę twórczą 
wielokrotnie w ciągu swojej drogi do doskonałości czy 

dokładniej – drogi poszukiwania oryginalności. Przesła-
nie Wagnera: Nauczcie się reguł mistrzów / Niech wam 
zachować pomogą / Co wasze młode lata / Wiosna i 
miłość odkryły (...) pozostanie jedynie piosenką ze 
Śpiewaków norymberskich, niczym więcej. Publiczność 
nie oczekuje już kolejnego dzieła, widzowie domagają 
się nowości: nowej demonstracji artystycznej. Nie 
oczekujemy już tylko nowej opery, spodziewamy się 
zobaczyć dzieło niepodobne do czegokolwiek, co zo-
stało zrobione przedtem [3]. Liczy się jedynie oryginal-
ność na zatłoczonym artystycznym targowisku; sztuka, 
bardziej niż kiedy kolwiek, stała się towarem. Propago-
wana przez środki masowego przekazu, pokazywana  
w niespotykanej przedtem ilości galerii, omawiana 
przez krytyków w pismach artystycznych i specjalistów 
od rynku sztuki – jak nigdy wcześniej – wspomagana 
jest przez manifesty, ideologie, idee. Obserwować 
można zjawisko szybko następujących po sobie 
przemian, by uniknąć określenia: zjawisko szybkiego 
rozwoju. Nasuwa się refleksja niemożliwa do zwery-
fikowania: czy zawsze kolejne sztuki, następne doko-
nania twórców są rozwinięciem właściwych impulsów, 
czy też kontynuują błąd ewolucji.

Przemiany, o których mówimy, nie dokonywały się 
nigdy równocześnie, ani tym bardziej równomiernie, 
w różnych gałęziach sztuk.

* Kozłowski Dariusz, prof. zw dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania 
Architektonicznego.
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2. Specyfika architektury
Najbardziej oporna na przyjmowanie nowości 

pozostaje archite ktura. Przyczyny, jak się wydaje, 
leżą w jej odmiennościach.

Architektura jest rzeczą kosztowną. Każde dzia-
łanie artystyczne wymaga nakładów finansowych, 
ale wiele z nich można prowadzić na własne ryzyko:  
w pracowni rzeźbiarza, w atelier malarza, za biurkiem 
pisarza lub w studiu kompozytora. Nikt natomiast nie 
tworzy architektury, nawet w postaci jej intencjonalnej 
formy – projektu, do tzw. szuflady. Czasy i przypadki 
utopijnych wizji pomników proje ktowanych przez 
francuskich klasycystów należą do przeszłości, i nie 
zaprzeczają regule. Architekturę robi się wyłącznie na 
konkretne zamówienie bardzo konkretnego zlecenio-
dawcy. Musi więc spełniać wymagania zamawiające-
go projekt, zaspokajać jego oczekiwania doty czące 
potrzeb użytkowych i estetycznych oraz odpowiadać 
warunkom finansowym. Według typologii Petera 
Eisenmana architekturę uprawia się z nasta wienia 
komercyjnego, zawodowego, estetycznego i ideo-
logicznego [4]. Niezależnie od podejścia architekta do 
swojej profesji rola zleceniodawcy, inwestora, słowem 
zamawiającego projekt, w archi tekturze zawsze była 
znacząca, lecz w historycznej perspektywie uległa 
przemianom. W przeszłości bywał nim – mecenas 
– osoba obdarzona przez los lub własną zapobiegli-
wość majętnością ale, co tu jest istotne, posiadająca 
określony, nierzadko wybitny, smak artystyczny,  
a speł nienie jego wymagań estetycznych stanowiło 
podstawowe zadanie najętego twórcy. Z biegiem czasu 
mecenas został zastąpiony przez – sponsora-inwestora 
– osobę lub znacznie częściej, organizację lub insty-
tucję, dla których sprawy artystyczne mają znaczenie 
drugorzędne, a najczęściej nie mają wcale znaczenia. 
Znacznie ważniejsza jest użyteczność, ale najważniej-
sze pozostają sprawy finansowe. Odbiór estetyczny 
przejmu je widz anonimowy, masowy. Architektura staje 
się rodzajem środka masowego przekazu.

W tym miejscu nasuwają się wątpliwości. By archi-
tektura mogła być akceptowana, musi posługiwać się 
kodami zrozumiałymi dla odbiorcy, komunikującymi 
mu rzeczy dla niego rozpoznawalne. Musi więc po-
wielać lub zrozumiale transponować elementy języka 
opartego na rozwiązaniach już istniejących, z którymi 
widz jest obyty, i do których jest przyzwyczajony.  
W przeciwnym wypadku grozi to niezrozumieniem 
dzieła i w konsekwencji jego odrzuceniem. Z dru-
giej strony jeżeli architektura jest twórczością, to jak 
wyraża to Umberto Eco: ... przyczynia się również do 
informowania, do burzenia systemów oczekiwań reto-
rycznych i ideologicznych, (...) architektura powinna 
abstrahować od własnych kodów [5].

3. Miasta nieśmiertelnych
Sztukę zazwyczaj zaliczamy do dwóch kategorii 

do sztuki wysokiej i sztuki popularnej. Architekturę 
dziś można, z dużym uproszczeniem, podzielić na 
dwie grupy: architekturę „wyrazistą” i architekturę 
zwyczajną. Do tej pierwszej zaliczyć można dzieła 
wybitnych architektów niezależnie od kierunków,  
w ramach których ta architektura się objawia. Jest 
tu, jak to nazywał Gianugo Polesello – architektura 
w pióropuszu i architektura minimum, i wszystkie 
inne dokonania pomiędzy tymi nurtami jeśli celem 
głównym jest oryginalność, teraz już skrajna ory-
ginalność – ta architektura abstrahuje od własnych 
kodów. O architekturze zwyczajnej nie mówi się, ar-
chitektura zwyczajna służy zazwyczaj do zwyczajnego 
mieszkania, zwyczajnej pracy, handlu, produkcji...  
i otacza nas. Oba te rodzaje architektury tworzą mia-
sto. Miasto – ongiś oaza porządku i zorganizowania –  
zamieniło się w spontaniczne pole gry ekonomicznej, 
gdzie reguły ustala prawo własności i wolny rynek  
w aurze liberalnej demokracji. Architekci, jak się wy-
daje także twórcy architektury wyrazistej, tęsknią za 
ładem miejskiej przestrzeni, pielęgnując w wyobraźni 
ten mit, lecz fragmenty porządku dziś występują 
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rzadko. Ostatnie spójne przestrzenie miejskie zbu-
dowano w okresach architektury klasycystycznej 
tworzonej z różnego nastawienia ideologicznego np. 
Nowa Huta dzielnica Krakowa. Potem krótki okres 
nadziei niosły przykłady zespołów mieszkaniowych 
okresu historyzującego postmodernizmu. Wśród 
nieuporządkowanej, często chaotycznej przestrzeni 
miasta, pociętej przez rozwiązania komunikacyjne 
powstaje architektura zwyczajna i ta zapatrzona  
w siebie, rządna aplauzu dla swojego kształtu i ob-
razująca pychę inwestora. Można wyróżnić pewne 
cechy formy tej „architektury dziś”.

– Architektura nie denotuje własnych funkcji. 
Tworzenie nowych form i typów budynków, które po 
oswojeniu rozumiał odbiorca, odeszło w przeszłość. 
Ostatnie takie typy stworzył modernizm klasyczny: 
blok mieszkalny, szkoła, biurowiec... Dziś pojawiają 
się formy architektury, których przeznaczenie wyma-
ga wyjaśnienia, a taka sama forma architektoniczna 
może przyjąć różne funkcje; ta sytuacja nie dziwi, nie 
jest zaskoczeniem. 

– Architektura abstrahuje od własnych kodów. 
Zazwyczaj nowe kierunki tworzą nowy język. Moder-
nizm odciął się od klasycznej przeszłości form, lecz 
kody zostały jedynie zmodyfikowane. Piękno, tak jak 

było przedtem rozumiane, zakwestionował Marcel 
Duchamp; odtąd sztuka poszukuje nowych kodów. 
Dziś architektura Supermodernizmu (?) kieruje się  
w stronę abstrakcji nieprzedstawiającej [6]. 

– W konsekwencji twórcy starają się tworzyć,  
i posługują się sprawnie nowym językiem architektury 
za każdym razem w ramach jednego nowego dzieła. 
Jest to skrajne podejście w dążeniu do oryginalności, 
być może oczekiwane przez odbiorców, co udowad-
niają pozytywne reakcje widzów i profesjonalnych 
krytyków.

– Niedostrzeganie kontekstu przestrzennego. Sy-
tuacja ta wynika z braku zainteresowania otoczeniem, 
bo naczelnym celem jest dążenie do oryginalności, 
lecz także w wielu wypadkach wynika z jakości owego 
kontekstu i stwierdzenia, że już nie ma do czego się 
odnosić. 
 

W konsekwencji obecny stan miasta zdaje 
się przypominać Miasto Nieśmiertelnych opisane  
w opowiadaniu Jorge Luisa Borgesa. Nieśmiertelni 
w poszukiwaniu oryginalności wyczerpali wszystkie 
możliwości budowania rzeczy znieruchomieli bezradni 
wśród absurdalnych form w swoich miastach, i tak 
trwają.

PRZYPISY

[1] 1, 2 opracowano na podstawie: D. Kozłowski, Figuratyw-
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rozmaite formy, wywodzi się z wysiłku umysłu ..., wysiłek 
powoduje znużenie.
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[3] Jeżeli jesteśmy przy muzyce i operze to oczekiwanie 
oryginalności dotyczy z jednej strony sposobów wystawia-
nia dzieł już istniejących, z drugiej zaś daje się zauważyć 
dążenie do wykonywania dzieł dawnych mistrzów, na 
oryginalnych instrumentach z epoki, z auten tycznością 
wręcz archeologiczną (Jordi Savall, John Eliot Gardiner, 
Christopher Hogwood ...).
[4] Rozmowa Petera Eisenmana z Robertem Venturim, 
Architektura 1983, nr 4; o zmienności zawodu architekta 

obszernie pisze H. Ricken, Der Architekt – Geschichte eines 
Berufs, Berlin 1977.
[5] U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1982, s. 271, Funk-
cja i znak (semiologia architektury); także s. 324, Architektura 
winna abstrahować od swych własnych kodów.
[6] Co prawda oglądając tę architekturę wielokrotnie uwagę 
zwracają przedstawiające formy elementów, co odbierane 
jest jako błąd, np. „okno”, „drzwi”, „schody”, trudno prze-
tłumaczalne na nowy język. 
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ARCHITECTURE TODAY OR THE IMMORTAL CITIES

Novelty in architecture is still a result of spectators’ boredom of existing forms. The process happens today 
much faster. Today Great Architecture abstracts from its own codes, presents form of unclear semantics like 
forms of other arts does. Society accepts this situation. It might be the way to perfection.

Keywords: fatigue and novelty, codes of architecture, context
 

1. Fatigue and Novelty [1]
The vicissitudes of art are the history of quests for 

novelty. They are marked by breakthroughs which 
form styles, trends and manners. Among them or so-
metimes beyond them, there is room for the creation 
of outstanding individuals whose activities do not fit in 
the mainstreams. In time, gentle changes in arts were 
replaced by an epidemic of originality which broke out 
with special power at the end of the previous century 
and lasts up to this day. New things make previous 
objets d’art disappear, sink into oblivion or become in-
different. We can observe the extermination of valuable 
architecture for economic reasons but the societies do 
not react to it, do not miss these buildings. Perhaps 
the cause of the formation of novelties is boredom. 
John Barth explains the birth of new literature with 
the “exhaustion” of its predecessor. In his theory of 
1887, Adolf Göller claims that “fatigue” changes styles 
in architecture [2]. A recipient (who is the recipient of 
architecture today?) may be fatigued but the genuine 
driving force is a bored artist’s impatience. The times 
when a creator spent a lifetime improving his technique 
are over. Nobody is surprised when a contemporary 
artist changes his creative attitude many times on his 
way to perfection, or more precisely – in his pursuit 
of originality. Wagner’s message: Learn the Masters’ 

rules / They will help you preserve / What your early 
years / Spring and love discovered… will remain just 
a song from The Mastersingers of Nuremberg and 
nothing more. The public does not expect another 
masterpiece, the spectators demand novelty: new 
artistic demonstration. We do not expect a new opera 
anymore, we would like to see a work which would 
not resemble anything from the past [3]. Only origi-
nality counts in this crowded artistic fair; art, more 
than ever, has become merchandise. Propagated 
by the mass media, exhibited at countless galleries, 
analyzed by critics in artistic magazines and speciali-
sts in the market of art, it is supported by manifestos, 
ideologies and ideas as never before. We can observe 
the phenomenon of consequent changes – to dodge 
the term: the phenomenon of fast development. An 
unverifiable reflection arouses: do consecutive arts and 
creative achievements always extend proper impulses 
or continue a mistake of evolution?

The transformations we are talking about have 
never been done simultaneously or evenly in various 
branches of arts.

2. The Specificity of Architecture
Architecture remains the most unyielding to novel-

ties. The causes – as it seems – lie in its diversities.

* Kozłowski Dariusz, Full Prof. D. Sc. Arch., Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Archi-
tectural Design.
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Architecture is a costly thing. Every artistic action 
requires certain financial means but many could be 
performed at one’s own risk: in a sculptor or a painte-
r’s atelier, at a writer’s desk or in a composer’s studio. 
No-one creates architecture, even in its intentional 
form – a design – just for creating’s sake. The times 
and cases of the utopian visions of monuments desi-
gned by French classicists are a thing of the past and 
do not fly in the face of facts. Architecture is made to 
the order of a given client. Thus, it must satisfy his 
requirements and expectations, utilitarian and esthetic 
needs and financial condition. According to Peter 
Eisenman’s typology, architecture is practised with a 
commercial, professional, aesthetical and ideological 
attitude [4]. Regardless of an architect’s approach to 
his profession, the role of a client and an investor in 
architecture has always been significant but it has 
been transformed in the historical perspective. In the 
past, it was a patron of the arts – a person endowed 
with a fortune and – what is of great importance 
here – a defined, often outstanding, artistic taste. 
The fulfillment of his aesthetic requirements was a 
hired creator’s elementary assignment. As time went 
by, a patron was replaced by a sponsor-investor, a 
person or – much more often – an organization or an 
institution that treats artistic matters as second-rate 
or meaningless things. Utility is much more important 
but financial matters are crucial. Aesthetic reception is 
being taken over by an anonymous, mass spectator. 
Architecture is becoming a mass medium.

Some doubts arise here. To be accepted, ar-
chitecture must use understandable codes which 
communicate recognizable things. So, it must copy 
or comprehensibly transpose elements of a language 
based upon the existing solutions a spectator knows 
well. Otherwise, a an incomprehensible work might 
be rejected. On the other hand, if architecture means 
creativity, “it also contributes to information, to the 
destruction of systems of rhetorical and ideological 

expectations, [..] architecture ought to abstract itself 
from its own codes.” [5]

3. The Immortal Cities
We usually categorize art as superior art and po-

pular art. These days, architecture could be divided 
into two simplified groups: “prominent” architecture 
and casual architecture. The former includes the 
works of great architects regardless of their trend. 
In Gianugo Polesello’s opinion, it is “architecture 
in a plume”, “minimum architecture” and all the 
other achievements in between if their priority is 
originality, extreme originality – this architecture 
abstracts itself from its own codes. We do not talk 
about casual architecture, it usually serves casual 
residence, casual work, commerce, production… 
and surrounds us. Both kinds of architecture build 
a city – once an oasis of order and organization 
which has turned into a spontaneous field of an 
economic game where the rules are settled by 
ownership and the free market in the aura of liberal 
democracy. The creators of prominent architecture 
miss the order of an urban space and cultivate this 
myth in their imagination but fragments of order 
rarely appear these days. The last cohesive urban 
spaces were constructed in the periods of classici-
stic architecture formed by various ideological atti-
tudes, e.g. Nowa Huta – a district of Kraków. Then 
a flicker of hope was kindled by some examples of 
residential complexes in the period of historicizing 
postmodernism. Casual architecture and self-con-
centrated architecture which wants applause for 
its shape and shows an investor’s pride are rising 
in the unordered, often chaotic space of a city cut 
by transport solutions. We can distinguish certain 
features of this “architecture today”:

– Architecture does not denote its own functions. 
The formation of new forms and types of buildings 
a recipient got used to is over. The last types were 
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produced by classical modernism: a block of flats, 
a school, an office building… These days, there are 
architectural forms whose intended use requires 
explanation, while the same architectonic form may 
assume various functions; this situation is not sur-
prising.

– Architecture abstracts itself from its own codes. 
New trends usually form new languages. Modernism 
dissociated itself from the classical past of forms but 
codes were just modified. Beauty as they knew it 
was called into question by Marcel Duchamp; since 
then, art has been looking for new codes. Today’s 
architecture of Supermodernism (?) inclines towards 
abstraction [6].

– Creators use the new language of architecture 
efficiently within every new work. It is an extreme 

approach in the pursuit of originality, maybe expec-
ted by recipients which is proven by spectators and 
professional critics’ positive reactions.

– The spatial context is not noticed. This situation 
results from a lack of interest in the surroundings 
because the superior objective is originality. In many 
cases, it also results from the quality of this context 
and the opinion that there is nothing to refer to.

In consequence, the present condition of the city 
seems to resemble The Immortal City described in 
a short story by Jorge Luis Borges. In the pursuit 
of originality, the immortal have exhausted all the 
possibilities of building things. They are standing 
motionlessly and helplessly among absurd forms in 
their cities.

ENDNOTES

[1] 1, 2 based on: D. Kozłowski, Figuratywność w architekturze 
doby postfunkcjonalistycznej. Projekty i budynki 1982–2004, 
Chair of Housing, Institute of Architectural Design, Faculty of 
Architecture, Cracow University of Technology, Kraków 2005
[2] In this manner, J. Barth justifies the formation of postmo-
dernist literature; J. Barth, Literatura wyczerpana, translated by 
J. Wiśniewski in: Nowa proza amerykańska, szkice krytyczne, 
selection and preface: Z. Lewicki. Warsaw 1983. The idea of 
the German researcher is presented in detail in: G. Kubler, 
Kształt czasu – uwagi o historii rzeczy, Warsaw 1970, pp. 125–
127, ibid. p. 126: “Göller’s principal intention was to explain 
why the visual impression of pleasure is fluctuated constantly 
which is proven by the appearance and disappearance of 
styles. He claims – which makes the core of his theory – that 
the sensation of pleasure aroused by various forms comes 
from the effort of the mind…”, effort causes fatigue.

[3] Speaking of music and opera, expecting originality 
concerns manners of staging the existing works as well 
as performing old masters’ works with original instruments 
and “archeological” authenticity (Jordi Savall, John Eliot 
Gardiner, Christopher Hogwood…).
[4] Rozmowa Petera Eisenmana z Robertem Venturim, Archi-
tektura 1983, No. 4; H. Ricken writes about the changeability 
of the profession of an architect, Der Architekt – Geschichte 
eines Berufs, Berlin 1977.
[5] U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warsaw 1982, p. 271. Funkcja 
i znak (semiologia architektury); ibid. p. 324, Architecture 
ought to abstract itself from its own codes.
[6] When we watch this architecture, some representing 
forms of elements often attract our attention which is treated 
as a mistake, e.g. “a window”, “a door”, “stairs” not easily 
translatable into the new language.
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ARCHITEKTURA POMIĘDZY DUCHEM CZASU A DUCHEM  
MIEJSCA

Istnieje pogląd, że architektura dziś już nie istnieje. Istnieją jednak dzieła architektury. Nawet współcześni 
architekci używają też pojęć, które definiują architekturę w kategoriach stylu. W bardziej ogólnych kategoriach 
architektura dziś uczestniczyć może w cywilizacji śmierci bądź cywilizacji miłości. Może tworzyć miejsca 
w wymiarach ducha czasu wieczności. 

Słowa kluczowe: architektura dziś, duch miejsca, duch czasu, forma, styl

Duch czasu
Agnieszce Holland 

Którzy myśleli, że się Go oswoi
Ci się najłatwiej oswoić Mu dali:
Przynętę przełknął, z piszczałek rozbroił,
Pogonił batem po okrągłej sali.

Którzy myśleli, że się Go oszuka
Ani spostrzegli, a już oszukani.
Nie raczył nawet do ich drzwi zapukać
Żeby uściskać dłonie z kajdankami.

Którzy myśleli, że się Go uprosi –
Dziś proszą jego oficjalne cienie.
On dla nich – Ucho, więc pokora w głosie;
Oni dla Niego – przydrożne kamienie.

Którzy myśleli, że podobni Jemu,
Nagle podobni są tylko do siebie.
Twarze wszechmocnych, którzy chcieli nie móc,
Jak zmięte ścierki użyte w potrzebie.

Którzy myśleli, że się Go pokona
Dziś zamieszkują piekła i kurhany.
Dopóki z gwiazd ich ostatnia nie skona
Kres Jego władzy jest gdzieś zapisany 

Jacek Kaczmarski 9.12.1982. 

Architektura dziś to architektura, która była, jest 
i będzie. Dla wielu architektura jest tylko dziś. To co było 
jeszcze wczoraj jest już nieważne. To co jest dziś będzie 
jutro nieważne, ale nie wiemy, co będzie jutro, więc dziś 
architektura ma być zgodna z duchem czasu. Ponie-
waż czasy są bezduszne, architektura jest bezduszna. 
Zobaczymy co będzie jutro. Najbardziej radykalną tezę 
postawił Stefan Muller [1]. Teraz architektury już nie ma, 
zostało tylko budownictwo, lecz kiedyś, przez krótką 
chwilę była emanacją życia, a zawarte w niej piękno 
i poczucie mocy wzmacniało niezwierzęcą część bytu 
w dążeniu do wyższych wartości (…) Zostało nam NIC, 
tylko NIC! [2]. Dziś już nie ma architektury. Twierdze-
nie to przypomina pytanie, które zadał niemal sto lat 
temu Stefan Szyller: Czy mamy polską architekturę? 
[3] I sam dalej odpowiedział: już mieliśmy. Na pytanie: 
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czy dziś mamy architekturę? Jest jedyna odpowiedź: 
mamy, bo była. To, że często nie jest architekturą to 
co robią architekci nie ma znaczenia. Wiele budynków 
projektowanych dziś przez architektów architekturą nie 
jest, ale przecież jest tyle innych rzeczy na świecie, 
które też do tego miana nie pretendują. Stoją za to 
katedry gotyckie, stoją piramidy, barokowe pałace, 
renesansowe zamki, a także drewniane szałasy. Biorąc 
pod uwagę wszystko co dziś uważamy za architekturę 
można zastanowić się nie tylko czym architektura jest, 
ale także czym nie jest, a być się wydaje. Architekturą 
nie jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, jest rzeźbą. 
Tak określił ten budynek Christian Kerez w dyskusji 
pokonkursowej na muzeum Sztuki Współczesnej. 
Stwierdził, iż zdumiał się odkrywając relacje pomiędzy 
jego bryłą a wnętrzem. Zdaniem Kereza, niezależnie 
od zgodności czy niezgodności tego co na zewnątrz 
z tym co w środku, przy dużej bryle, taki budynek 
powinien mieć przynajmniej odpowiednio obszerne 
wnętrze. Można podobnie powiedzieć o piramidach, iż 
ich korytarze i komory są jeszcze mniejsze w stosun-
ku do zewnętrznej objętości. Jest jednak zasadnicza 
różnica. Piramidy mówią o nieśmiertelności i o życiu 
wiecznym. Dziś PKiN jest akceptowany, ponieważ jego 
znaczenie zostało zredukowane do słupa drogowego. 
Pierwotne znaczenia nie były do zaakceptowania, 
gdyż odnosiły się do zniewolenia osób, społeczeństw, 
państw, narodów i podporządkowania ich systemowi 
komunistycznemu. Pozbawiony znaczeń budynek ten 
stoi bezbronny zredukowany do formy, która nie taka 
czysta. Projekt PKiN był zgodny z duchem czasu, 
piramidy są zgodne z duchem wieczności, z duchem 
miejsca. Dziś trudno określić czy piramidy tworzą 
ducha miejsca, czy z niego wyrastają. Piramidy przez 
swoją niewzruszoność do dziś przekazują niepokojące 
przesłanie pragnienia i istnienia nieśmiertelności. PKiN 
mówi o nicości, o cywilizacji śmierci, która oddaliła się, 
pozostawiając zniszczenie między innymi etyczne, es-
tetyczne, emocjonalne i semantyczne. Poszukując naj-

nowszych rozwiązań kierujemy nieraz swoją uwagę na 
weneckie Biennale Architektury. Kilka lat temu Jarosław 
Kozakiewicz prezentował transfer w przeźroczystych ru-
rach ponad dachami Warszawy. W tym roku (2010) do 
prezentacji w pawilonie polskim wybrano projekt przed-
stawiający zagadnienie teleportacji. W tej sytuacji trop 
wenecki jest mylący, tu architektury się nie znajdzie. 
Wracając do piramid można zauważyć, że w jakimś 
sensie dążąc do tego, by stać się najlepszym architekt 
projektuje własną piramidę. Dziś często jest to piramida 
ze szkła, z metalu. Za pomocą coraz bardziej uległych 
materiałów i konstrukcji rozbija się formę, ucieka od 
formy, by całkowicie się od niej oddalić. Architektura 
dziś utraciła arche, zasadę bytu, swoje źródło, została 
z niej tylko tektura, opakowanie często efektowne ale 
często kryjące pustkę bynajmniej nie metafizyczną czyli 
po prostu nic. Parada form, którą obserwować można 
w Dubaju niczego do architektury nie wnosi.

Architektura jest fenomenem pojawiającym się 
w określonym miejscu i czasie lecz autentyczna 
architektura pojawiająca się dziś jest zakorzeniona 
w przeszłości i sięga w przyszłość. Jest fenomenem 
nie tylko materialnym, nie tylko zmysłowym, lecz także 
duchowym. Architektura mająca genius loci, mająca 
swego ducha jest nieśmiertelna. Zmieniają się ludzie, 
a myśli, uczucia, które pozostawili trwają nadal. Miejsce 
bowiem powstaje nie tylko z logiki myśli, lecz również 
z głębi uczuć. Świadomie lub nieświadomie, intuicyjnie, 
człowiek kształtując swoją przestrzeń ujawnia innym 
swoje pragnienia, swoją nadzieję, swoją wiarę, swoje 
wartości. Wartości stanowią najsilniejszy motyw dzia-
łania. Według nich porządkujemy swój świat. Świat, 
w którym naprawdę istniejemy odmierzamy miarą 
własnych uczuć określonych naszym wymiarem du-
chowym autentyczności i pełni istnienia. Współczesny, 
utylitarystyczny realizm gardzi przejawami uczuć, 
redukuje je do emocji, które z założenia uznaje za 
zbędne i niepraktyczne. Tworzy pozory, które nie 
budują tożsamości architektury. Świadomość niepo-
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wtarzalności miejsca pogłębia się poprzez poznanie 
jego tradycji, poprzez pamięć i zawiera w sobie wizję 
przyszłości odkrywającej jego potencjał. Duch miejsca 
łączy w jedność zarówno przeszłość, teraźniejszość 
jak i przyszłość, tworzy równowagę pomiędzy naturą 
a kulturą. Hasło zrównoważonego rozwoju wymaga 
umiejętnego powiązania tego co materialne z tym co 
duchowe, tego co fizyczne z tym co metafizyczne. Te 
uczucia, które przekażemy miejscu pozostaną zaklęte 
w wykreowanej przez nas przestrzeni. Pragnienie przy-
wołania, urzeczywistnienia lepszego świata ma swój 
udział w kształtowaniu przestrzeni czyniąc z architek-
tury swoistą galerię uczuć [4]. Duch czasu przemija. 
Żeby architektura była architekturą musi uwolnić się 
od doraźności. Wykorzystywać czas po to, by mówić 
o tym co nieprzemijalne. Dziś o wybitnych dziełach 
mówi się „ikona architektury” bez zastanowienia się 
nad konsekwencjami takiego określenia. Ikona jest 
przedstawieniem płaskim, redukującym przestrzeń. 
Ikona jest przedstawieniem świata niewidzialnego od-
rywającym się od świata realnego, dzieło architektury 
łączy to co widzialne z niewidzialnym, sprawia że to co 
niewidzialne staje się dotykalne i obecne bezpośrednio 
w naszym życiu. 

W architekturze ostatniego półwiecza można 
wskazać wiele dzieł architektury, które przemawiają 
wyraźnie tworząc niewyczerpany repertuar znaczeń. 
Jest to między innymi kościół Świętego Ducha we 
Wrocławiu [5] otwierający się siedmioma płomieniami 
witraży darów Ducha Świętego na przestrzeń ze-
wnętrzną wpisującą się w przestrzeń wnętrza, Pomnik 
Stoczniowców [6] w formie trzech krzyży podejmujący 
dialog z dźwigami stoczni i nadający kierunki rozmytej 
przestrzeni, w której się znajduje; Wyższe Seminarium 
Duchowne, kościół i klasztor oo. Zmartwychwstańców 
w Krakowie [7] o złożonej narracji z otwartą ku niebu 
wieżą będącą dominantą na osi Wawel-Tyniec; Kościół 
przy Trasie Łazienkowskiej w Warszawie [8] przema-
wiający fakturą cegły i formą niedokończonego czy 

nieskończonego narastania zarówno na zewnątrz i do 
wewnątrz; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [9], 
najczęściej odwiedzany budynek w Warszawie o wielo-
warstwowych warstwach odczytywania zaczynających 
się od pisma a prowadzących do krajobrazu, natury 
i absolutu [10]. Wymieniając te dzieła przywołać można 
wiele innych, 

Przywołane powyżej przykłady łącznie z poniższy-
mi są podstawą do ogólniejszych refleksji o architek-
turze dzisiejszej i stanowią wyobrażeniową ilustrację 
sytuacji, w której można częściej zaobserwować 
zjawisko ucieczki od architektury. Nieuchwytny duch 
czasu wymaga ciągłej gonitwy. W tej pogoni zostaje 
utracona forma. Najpierw jednak uciekło znaczenie 
i okazało się, że forma bez znaczenia przestaje być 
formą. Znakomitym przykładem jest Barcelona. Dzieło 
Antonio Gaudiego Sagrada Familia – nasycone zna-
czeniami i wartościami została niedawno skonfron-
towane z podobnym do ogórka wieżowce biurowca 
zaprojektowanego przez Jean Nouvel’a [11].

Rozpoznanie ducha czasu wymaga więc równie 
dużego skupienia uwagi jak poszukiwania ducha 
miejsca. Nie jest on tym czym się na pierwszy rzut 
oka wydaje. Ponieważ ostatnio brak inwencji, mówi 
się już o po-postmodernizmie. Postmodernizm już 
dawno minął, a wciąż pojawiają się głosy, że Polska 
jest nienowoczesna i powinna się modernizować. 
Kwestia stylu razem z zapanowaniem modernizmu 
wydawała się nieaktualna. Potem gdy nastał post-
modernizm i pluralizm, tym bardziej. 

Współczesny architekt włoski Antonio Monestiroli 
odwołując się do ciągłości doświadczenia klasycznego 
pisze, iż: Styl jest niezbędnym wymogiem, aby dzieło 
sztuki stało się obietnicą szczęścia [12]. Osiągnięciem 
każdego stylu jest zamknięcie w dziele całego świata, 
określonego samego w sobie rozpoznawalnego po-
przez formę trwałą, niezmienną i ogólnie akceptowaną. 
W niej właśnie możemy dostrzec lepszy świat, odsłonię-
te uczucia, obietnicę szczęścia. W formach przypadko-
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wych, tymczasowych brak stylu. Tu widać sprzeczność 
pomiędzy poszukiwaniem ducha czasu i ducha miejsca. 
Gdy poszukujemy stylu, tworzymy ducha miejsca. Re-
zultatem jest osiągnięta równowaga, niezmienna forma 
przywołująca charakter miejsca, miejsca, w którym 
społeczność rozpoznaje sama siebie, swoją kulturę 
i czyni z tego faktu powód do dumy. W rzeczywistości 
na tym polega niezbędność stylu w architekturze: na 
uświadomieniu tym, którzy mieszkają w naszych mia-
stach, że są ich obywatelami. Rozwijając tę myśl można 
stwierdzić, iż tymczasowość, dążenie do doścignięcia 
i prześcignięcia ducha czasu jest powodem obcości, 
wykorzenienia i poczucia bezdomności. W kategoriach 
języka, styl jest językiem powszechnie zrozumiałym, 
może nie w tym samym stopniu dla wszystkich, lecz 
tworzącym wspólnotę wartości. 

Przenosząc doświadczenie architektoniczne na 
szerszą płaszczyznę można tu przywołać słowa Ada-
ma Chmielowskiego cytowane przez Jana Pawła II: 
istotą sztuki jest dusza, wyrażająca się w stylu [13]. 
Dusza wyraża się w sztuce dzięki jednej z najważ-
niejszych wartości, którą jest wolność rozumiana jako 
odzyskanie religijnej i metafizycznej wizji człowieka 
i rzeczy, wizji, która jako jedyna określa właściwą miarę 
istoty ludzkiej i jej stosunków z bliźnimi oraz z otocze-
niem [14]. W tym celu konieczna jest ekologia ducha, 
która będzie służyła człowiekowi [15], która zakłada, 
że człowiek(…) nie jest <prefabrykatem>. Musi on 
tworzyć samego siebie własnymi rękami. Według 
modelu kultury, który nie będzie mógł zrezygnować 
z przyznania prymatu wymiarowi duchowemu, który 

raczej odnosi się do wzrastania w istnieniu, niż w po-
siadaniu [16]. Sztuka w tym rozumieniu jest szcze-
gólnym wyrazem życzliwości, jaką człowiek okazuje 
swemu bliźniemu, wyrazem miłości, która odnosi się 
do tego co w człowieku najgłębsze. Świat bez sztuki 
naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na 
miłość [17].

Wracając na pole architektury dzisiejszej przypo-
mnijmy, że Antonio Monestiroli w swych wykładach 
przywołał podział architektury włoskiej na tych, którzy 
patrzą na nią z punktu widzenia tradycji i historii lub 
konstrukcji i techniki, jako na odniesienia do „świata 
form naturalnych, świata form technicznych i histo-
rycznych”, a gdy te układy są rozdzielone, na drodze 
do osiągnięcia stylu pojawia się przeszkoda. Ważność 
twierdzenia, iż kultura architektoniczna całego dwu-
dziestego wieku [PODTRZYMAŁA] rozdział pomiędzy 
tymi układami odniesień, a nawet w niektórych przy-
padkach wprowadziła je w konflikt” [18]  pozostaje 
aktualna do dziś.

Patrząc znów z dalszej odległości na perspektywę 
miejsca architektury w dzisiejszym świecie widać, że 
może się ona opowiadać za jedną z dwóch cywilizacji 
miłości lub śmierci. W tym drugim przypadku staje 
się nicością, w pierwszym łączy twórczego ducha 
miejsca z nieprzemijającym duchem czasu wiecz-
ności. Egzemplifikacja tej tezy wymagałaby dłuższej 
wypowiedzi, szczegółowego opracowania kategorii 
i kryteriów, co wymaga więcej czasu i miejsca, można 
jednak sądzić, że takie ujęcie może tłumaczyć wiele 
z tego, co dzieje się dziś z architekturą. 
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różni człowieka od zwierzęcia jest potrzeba wzniosłości 
i wrażliwość estetyczna (s. 241), a rozwijając swą konkluzję 
stwierdza Czy naprawdę my – tak zwani architekci – nie ro-
zumiemy, że nasz czas to prehistoria? Przeminął, tak jak czas 
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There is an opinion that architecture does not exist today. However, oeuvres of architecture do exist. Even 
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The Spirit of Time
Dedicated to Agnieszka Holland

Those who thought that He would be tamed
Who were tamed by Him so easily:
He swallowed the bait, disarmed the pipes,
Cracked the whip around the room.

Those who thought that He would be deceived
Had already been deceived.
He didn’t even knock on their door
To shake the cuffed hands.

Those who thought that He would be persuaded -
Ask his official shadows today.
He – the Ear to them hence humility in the voice;
They – roadside stones to Him.

Those who thought that they were like Him,
Are suddenly just like themselves.
The faces of the Almighty who wanted to be unable,
Like crumpled cloths used in need.

Those who thought that He would be defeated
Dwell in hells and mounds these days.
Until their last star dies
The end of His power is written somewhere

Jacek Kaczmarski, 9 December 1982

Architecture today is the architecture which was, 
is and will be. To many of us, architecture only exists 
today. What was yesterday is unimportant. What will 
be tomorrow is unimportant but we do not know what 
will be tomorrow so today’s architecture should keep 
up with the spirit of time. The times are soulless and 
architecture is soulless. We will see what happens 
tomorrow. The most radical thesis was put forward 
by Stefan Muller [1]. Now there is no architecture, 
only construction, but once, for a short moment, it 
was the emanation of life whose beauty and power 
intensified the non-animal part of being in the pursuit 
of higher values (…) We are left with NOTHING, ab-
solutely NOTHING! [2] Today, there is no architecture. 
This statement reminds me of a question that Stefan 
Szyller asked almost one hundred years ago: Have 
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we got Polish architecture? [3] And he answered it: 
we have already had it. There is only one answer to 
the question Have we got architecture today?: yes, 
we have because it was here. The fact that what ar-
chitects do is often non-architecture does not matter. 
Numerous buildings designed by architects today are 
not architecture but there are many other things in 
the world which do not aspire to this notion, either. 
We have got Gothic cathedrals, pyramids, Baroque 
palaces, Renaissance castles as well as wooden huts. 
Taking everything we consider as architecture today 
into account, we may ponder on what is architecture 
as well as what is not but seems to be architecture. 
The Palace of Culture and Science in Warsaw is not 
architecture – it is sculpture. Christian Kerez defined 
this building in this way during an après-competition 
discussion at the Museum of Contemporary Art. He 
was astonished when he discovered the relations 
between its body and its interior. According to Ke-
rez, such a building should at least have a suitably 
spacious interior regardless of the compatibility or 
incompatibility of what is outside with what is inside. 
We could say that corridors and chambers inside 
pyramids are even smaller with respect to their exter-
nal volume. However, there is a principal difference: 
pyramids speak of immortality and eternal life. The 
PoCaS is accepted these days because its signifi-
cance is reduced to a signpost. Its original meanings 
were unacceptable because they referred to the viola-
tion of people, societies, countries and nations and 
their enslavement to the communist system. Without 
them, the building stands defenceless and reduced to 
a form which is not so pure. Its design kept up with 
the spirit of time; pyramids keep up with the spirit of 
eternity, the spirit of place. Today, it is difficult to state 
if pyramids create the spirit of place or grow from 
it. Motionless pyramids still transfer the disturbing 
message of the wish and existence of immortality. 
The PoCaS talks about nothingness, the civilization 

of death which moved away leaving ethical, aestheti-
cal, emotional and semantic destruction. Searching 
for the newest solutions, we often turn our attention 
to the Biennial of Architecture in Venice. A few years 
ago, Jarosław Kozakiewicz presented a transfer in 
transparent tubes above the roofs of Warsaw. This 
year, a design presenting the issues of teleportation 
was selected for the Polish pavilion. Under such 
circumstances, the Venice trail is misguiding – no 
architecture can be found there. Coming back to pyra-
mids, we may notice that an architect who wants to 
be the best is designing his own pyramid. At present, 
it is often made of glass and metal. More and more 
flexible materials and constructions help to break  
a form, to escape from a form, to get away completely. 
Today’s architecture has lost the arche, the principle 
of being, its source; what remains is just cardboard, 
a wrapping which may be attractive but often covers 
emptiness – not metaphysical emptiness, simply 
nothing. A parade of forms in Dubai does not bring 
anything to architecture.

Architecture is a phenomenon appearing in  
a given place and at a given time but authentic archi-
tecture which appears today is rooted in the past and 
reaches into the future. It is a material, sensual and 
spiritual phenomenon. Architecture with genius loci, 
with the spirit is immortal. People change but their 
thoughts and feelings remain. A place is formed by 
the logic of thoughts but also by the depth of feel-
ings. Consciously or unconsciously, intuitively, man 
who shapes his space reveals his wishes, hopes, 
faith and values. Values are the strongest imperative 
for activities. They help us to put our world in order. 
We measure the world in which we really exist with 
our feelings defined by our spiritual dimension of 
authenticity and full existence. Contemporary, utilitar-
ian realism despises manifested feelings, reduces 
them to emotions which it considers unneeded and 
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impractical. It produces false appearances which do 
not build the identity of architecture. The awareness 
of the uniqueness of a place is deepened by knowing 
its tradition, by memory and includes a vision of the 
future which discovers its potential. The spirit of place 
unites the past, the present and the future, creates 
the state of equilibrium between nature and culture. 
The slogan of sustainable development requires  
a skillful combination of the material and the spiritual, 
the physical and the metaphysical. Feelings for a 
place will remain enchanted in the created space. The 
wish to make a better world real has got its share in 
the shaping of spaces and turns architecture into a 
virtual gallery of feelings [4]. The spirit of time passes 
by. Architecture which wants to become architecture 
must free itself from immediateness, use time for 
speaking of what is imperishable. Today, people call 
outstanding works “icons of architecture” without 
thinking about the consequences of such a notion. 
An icon is a flat representation which reduces space, 
the representation of an invisible world moving away 
from the real world. A work of architecture connects 
the visible with the invisible, makes the invisible touch-
able and existent directly in our lives.

The architecture of the last half-century has got a 
series of architectural works which speak clearly and 
make an inexhaustible repertoire of meanings: the 
Church of the Holy Spirit in Wrocław [5] opening with 
seven flames of stained glass Godsend to the external 
space adjusted to the interior; the Monument to the 
Shipyard Workers [6] in the form of Three Crosses es-
tablishing a dialogue with the wharf cranes and giving 
directions to its blurred space; the seminary, church 
and monastery of the Community of the Resurrection 
in Kraków [7] with complex narration and a skyward 
tower as its dominant feature on the Wawel-Tyniec 
axis; a church at Łazienkowska Route in Warsaw [8] 
characterized by the texture of brick and the form of 
unfinished or endless accumulation inside and out-

side; the Library of Warsaw University [9], the most 
frequented building in Warsaw with many layers of 
interpretation leading to landscapes, nature and the 
absolute [10].We could give many more examples.

The abovementioned as well following examples 
make the basis for more general reflections on today’s 
architecture and an imaginary illustration for the situ-
ation of a more frequent escape from architecture. 
The elusive spirit of time requires a continuous chase 
where the form gets lost. However, the meaning 
escaped first and it turned out that a form without a 
meaning ceased to be a form. Barcelona makes an 
excellent example. Sagrada Familia by Antonio Gaudi, 
full of meanings and values, has been recently con-
fronted with a cucumber-like office high-riser designed 
by Jean Nouvel [11].

Thus, the recognition of the spirit of time requires 
as much concentration as a quest for the spirit of 
place. It is not quite as it seems at first glance. As 
invention has been lacking lately, people are speaking 
of post-postmodernism. Postmodernism is long gone 
but there are still voices that Poland is old-fashioned 
and should be modernized. The question of style 
seemed out-of-date under modernism – the more so 
under postmodernism and pluralism.

Referring to the continuity of classical experience, 
the contemporary Italian architect Antonio Monesti-
roli writes that style is a necessary requirement of 
making a work a promise of happiness [12]. Every 
style comprises a whole world in a work, defined by 
itself, recognizable through a durable, unchangeable 
and generally accepted form. We can see a better 
world, revealed feelings, a promise of happiness in 
it. Accidental forms lack style. We can see a con-
tradiction between the pursuit of the spirit of time 
and the pursuit of the spirit of place. When we are 
looking for a style, we create the spirit of a place. 
The result is the state of equilibrium, an unchanging 
form recalling the character of a place where a com-
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munity recognizes itself, its culture and is proud of it. 
In reality, it is the necessity of a style in architecture: 
to make city dwellers aware of the fact that they are 
citizens. Developing this thought, we might say that 
temporariness, the desire to keep up with the spirit 
of time or even stay ahead of it causes strangeness, 
alienation and “homelessness”. In linguistic terms, a 
style is a generally comprehensible language which 
forms a community of values.

Transferring an architectural experience onto a wider 
ground, we could recall Albert Chmielowski’s words 
quoted by John Paul II: The essence of art is the soul 
expressed by a style [13]. The soul is expressed by art 
owing to one of the most important values – freedom 
understood as regaining a religious and metaphysical 
vision of man and things which defines the only suitable 
measure of a human being and its relationships with its 
neighbours and surroundings [14]. For this objective, 
the ecology of the spirit which will serve man is neces-
sary [15]. It assumes that man(…) is not a prefabricate. 
He must create himself with his hands in accordance 
with a model of culture which will not be able to resign 
from giving predominance to the spiritual dimension 
which refers to growing up in existence rather than in 
possession [16]. Art is a special expression of man’s 
kindness towards his neighbour and love which refers 

to the deepest humanism. A world without art will shut 
out love [17].

Back in the field of architecture, let me remind 
you that Antonio Monestiroli’s lectures evoke the 
division of Italian architecture into those who look 
at it from the perspective of tradition and history 
or from the viewpoint of construction and technol-
ogy as references to “the world of natural, tech-
nical and historical forms”. When these systems 
are separated, an obstacle appears on the way 
to a style. The significance of the statement that 
architectural culture of the entire twentieth century 
[SUSTAINED] the division between these frames of 
reference or even conflicted them [18] is current 
up to this day.

Looking from a distance at the perspective of 
the place of architecture in today’s world, we know 
that it can choose from two civilizations: of love or 
of death. In the latter, it becomes nothingness; in the 
former, it combines the creative spirit of place with the 
imperishable spirit of eternal time. Exemplification of 
this thesis would require a longer paper, a detailed 
survey of categories and criteria which needs more 
time and space. However, we may suppose that 
such a study would explain numerous phenomena 
of architecture today.
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DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ 2001–2010…

Suma intelektualnego efektu wszystkich poprzednich krakowskich Konferencji, pozwala na potwierdzenie tezy 
o sensie stałej dyskusji o istocie architektury – bez jej zamykania. To ta sama wolność wyboru, jaka istnieje 
we współczesnej architekturze. Potwierdza ją filozofia: od Stróżewskiego do Baumana. Jakość krakowskich 
dyskusji i ich ciągłość jest sukcesem.

Słowa kluczowe: definiowanie, przestrzeń, architektura 

Dziewięć lat temu, we wstępie do wydawnictwa 
pierwszej  listopadowej  konferencji  w  2001  roku, 
Przewodniczący Rady Naukowej Dariusz Kozłow-
ski prowokacyjnie napisał,  iż organizatorzy konfe-
rencji mają nadzieję, że nie uzyskają odpowiedzi na 
pytanie – co stanowi istotę architektury, a tym samym 
definiowanie przestrzeni architektonicznej nie zosta-
nie zakończone. Tezy do X tegorocznej Konferencji 
są nie przypadkiem również siedmioma pytaniami. 
Jako wierny, ale w porównaniu z Przewodniczącym, 
mało aktywny członek Rady, mam teraz priorytetowe 
prawo potwierdzić taką niedydaktyczną tezę. Ale 
nie z istotnego intelektualnego powodu czyli szansy 
corocznych fascynujących debat w jesiennym Kra-
kowie, ale z dojrzałości do stwierdzenia, iż nie jest 
to możliwe. 

W tak pozornie pesymistycznym założeniu należy 
szukać innego, raczej filozoficznego uzasadnienia tej 
postawy. Mamy do dyspozycji kilka opcji tłumaczą-
cych ją. Wybiorę dwie, może nie pierwsze z brze-
gu, bo jednak skrajne: Władysława Stróżewskiego  
i Zygmunt Baumana.

Krakowski filozof rozważając dialektykę nowości 
i jej ontologiczne implikacje przypomina bardziej niż 
stwierdza, iż istota twórczości zawiera powołanie 

do bytu czegoś „nowego” /…/ czego przedtem nie 
było. I oczywiście doprowadza to Stróżewskiego 
do szukania tego nowego, ale w świetle zagadnień 
metafizycznych i pojęć bytu i niebytu. Taka postawa 
wymaga stabilności poglądów, czasu na refleksję  
i chęci analizy przeszłości i niemodnej tożsamości. 
Takie myślenie mogło zaistnieć przed 2001 rokiem, 
teraz nie mamy na to czasu…

Bauman natomiast funduje nam stres przejścia 
od ciężkiej do lekkiej nowoczesności i w następstwie 
tego zamiast dawnego zaangażowania zapowiada erę 
braku zobowiązań, nieuchwytności, łatwych ucieczek  
i beznadziejnych pogoni. To już rok 2010 i rzeczywi-
ście odczuwanie coraz większej momentalności czasu 
w miejsce dawnego zamyślenia się… 

Taka jest przecież architektura dzisiaj: z jednej 
strony odchodząca w niebyt architektura trwałości 
i tożsamości, z drugiej przyspieszająca bieg archi-
tektura ulotnej płynności i falowania. To na jednym 
biegunie architektura „Ziemi” kaplicy brata Klausa, 
a z drugiej ulotność Blur. Między nimi rozpościera 
się jakaś dzisiejsza architektura, może nawet Archi-
tektura. 

 Znamy te dwa brzegi i naszych przecież dyskusji 
o przestrzeni: spowolnionej pozytywnie refleksji Stró-
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żewskiego i momentalności Baumana, która oznacza 
według niego dążenie do zaspokojenia bez ponosze-
nia konsekwencji. Ale i sam Stróżewski w dialektyce 
procesu twórczego dostrzega przecież tak jedność 
jak i przeciwieństwa. 

 Refleksja o dwóch biegunach filozoficznych po-
staw, charakterystycznych również i dla architektury 
współczesnej, nie wyklucza pozytywu prób odpowie-
dzi i cennych dla własnego rozwoju profesjonalnych 
dyskusji. Dyskusji, a nie dyskursu jakiego chce Michel 
Foucault czyli według Rogera Scrutona prawdy, która 
zmienia się zależnie od kontekstu i argumentów. 

Takie było te dziewięć lat naszych tu spotkań  
w Krakowie: miejscu, które wydaje się stosowne do 
rozmów o architekturze, jak napisała Maria Misią-
giewicz – druga z osobowości, które stworzyły etos 
tych spotkań. 

Teraz pewnie czas na rocznicową laurkę od stron-
niczego uczestnika prawie wszystkich konferencji:  
w próbach definiowania przestrzeni architektonicznej 
brało udział około tysiąca osób, to około 780 pu-
blikowanych wypowiedzi, ponad trzydziestu gości 
zagranicznych, a wśród nich tak oddani, wielokrotni 
uczestnicy jak Armando Dal Fabbro, Raimund Fein, 
Juan Manuel Palerm Salazar, Antonio Monestiroli, 
Juan Luis Trillo de Leyva, Paola Rizzi, Rolf Kuhn, 
Stefan Scholz, Lorenzo Cotti. Były wypowiedzi Ken-

netha Framptona, Julii Boles-Wilson, Zvi Heckera  
i Bohdana Paczowskiego. Myślę, iż z racji najwyższej 
jakości całej listy uczestników i cennej dokumentacji 
konferencyjnej, dyskusja nad zdefiniowaniem istoty 
przestrzeni architektonicznej dała 780 odpowiedzi. 
Nie zamykając jednak szansy dalszej dyskusji – zgod-
nie z życzeniem Przewodniczącego Rady Naukowej. 
W ten sposób główny, chociaż ukryty cel konferencji, 
jakim jest stały trening intelektualny w sferze pojęcia 
szeroko rozumianej przestrzeni, czyli czegoś „bez 
końca”, został osiągnięty.

Jako 781 w historii konferencji dyskutant mam  
i swoje prawo widzenia Architektury. Bliższa jest mi 
raczej filozofia Petera Zumthora (rocznik 1943) tak 
czytelnie i otwarcie wyłożona w Thinking Architecture. 
Może to tylko cecha generacyjna, a może sposób 
bycia. Wolę więc pielgrzymować do kaplicy brata 
Klausa na farmie pana Scheidtweilera w Mechernich. 
Nie zobaczę natomiast już Blur w Yverdon-Les-Bains, 
bo nie ma już tej „architektury”… To już więcej niż 
tylko symbol niebytu. I to jest chyba prawda o współ-
czesnej architekturze: wolność tworzenia, wolność 
wyboru i wolność jej rozumienia.

Na koniec pewnie wredne – z punktu widzenia 
znakomitych Organizatorów – bo egoistyczne ży-
czenie: chciałbym dalej słuchać tutejszych dyskusji 
– bez końca…
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DEFINING ARCHITECTURAL SPACE 2001–2010…

The sum of the intellectual effect of all preceding Conferences here, in Krakow, allows us to confirm the thesis 
on the reasons of the permanent – without concluding – discussion on the essence of architecture. It is the 
same freedom of choice as the one of the contemporary architecture. Philosophy confirms it: from Stróżewski 
to Bauman. The quality of the Cracovian discussions, their continuity is their success.

Keywords: defining, architecture, space 

Nine  years  ago,  in  the  introduction  to  the 
publication  for  the  first  conference  in  Novem-
ber 2001,  the President of  its Scientific Council, 
Dariusz  Kozłowski  wrote  provocatively  that  the 
organizers of the conference hope that they will not 
find an answer to the question about the essence 
of architecture and that defining architectural space 
will not be finished. Not accidentally, the theses for 
this year’s tenth Conference take the shape of seven 
questions. As a faithful but – in comparison with Mr. 
President – not very active member of the Council, I 
have got the priority right to confirm such a spoiling 
thesis – not for a significant intellectual reason (the 
yearly fascinating debates in autumnal Kraków) but 
being mature enough to state that it is impossible.
We should look for another, philosophical justification 
for this attitude in such a seemingly pessimistic 
assumption. We have got several options which 
explain it. I will chose two extremes: by Władysław 
Stróżewski and by Zygmunt Bauman.

Considering the dialectic of novelty and its on-
tological implications, the philosopher from Kraków 
reminds us that the essence of creativity includes 
giving birth to something “new” /…/ which was not 
there before. Of course, it makes Stróżewski search 

for “something new” in the light of metaphysical is-
sues and the notions of existence and nonexistence. 
Such an attitude requires the stability of opinions, 
some time for reflection and the will to analyze the 
past and unfashionable identity. Such mode of re-
asoning was possible before 2001 – now we have 
not got time for this…

Bauman treats us to the stress of transition from 
heavy modernity to light modernity and consequently, 
instead of previous involvement, he predicts an era 
of no obligations, of elusiveness, easy escapes and 
hopeless chases. It is 2010 already, and the sense 
of the instantaneousness of time in place of previous 
contemplation is stronger and stronger…

This is today’s architecture for you: the disappe-
aring architecture of durability and identity as well as 
the accelerating architecture of fluidity and corruga-
tion. The architecture of “the Earth” (Brother Klaus’s 
chapel) on one pole and the ephemerality of Blur on 
the other. Some kind of today’s architecture – perhaps 
even Architecture – spreads out in between.

We know these two edges of the discussions on 
space: Stróżewski’s positively slow reflection and 
Bauman’s instantaneousness understood as a de-
sire for satisfaction without its consequences. Even 
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Stróżewski can notice unity and contradictions in the 
dialectic of a creative process.

A reflection on the two poles of philosophical atti-
tudes, which are also characteristic of contemporary 
architecture, does not exclude any positive attempts to 
answer or professional discussions valuable for further 
development – discussions not a discourse demanded 
by Michel Foucault – Roger Scruton’s truth which chan-
ges depending on the context and arguments.

Nine years of our meetings in Kraków: a place 
which was made for talking about architecture as 
Maria Misiągiewicz – the second personality which 
created the ethos of these encounters – wrote.

Now it is probably time for anniversary flattery from 
a biased participant in nearly all the conferences: 
around one thousand people took part in attempts 
to define architectural space – around 780 published 
articles, more than thirty foreign guests, including the 
faithful: Armando Dal Fabbro, Raimund Fein, Juan 
Manuel Palerm Salazar, Antonio Monestiroli, Juan Luis 
Trillo de Leyva, Paola Rizzi, Rolf Kuhn, Stefan Scholz 
and Lorenzo Cotti. We heard comments from Kenneth 
Frampton, Julia Boles-Wilson, Zvi Hecker and Bohdan 
Paczkowski. On account of the top-class list of parti-
cipants and the valuable conference documentation, 

the discussion on defining the essence of architectural 
space produced 780 papers. Let us not, however, 
close the chance of further discussion – according 
to the wish of the President of the Scientific Council. 
In this way, the main even though hidden objective 
of the conference – continuous intellectual training in 
the sphere of broadly understood space as something 
“endless” – was achieved.

As the 781st debater in the history of the conferen-
ce, I have got my own fashion of perceiving Architec-
ture. I incline towards the philosophy of Peter Zumthor 
/born in 1943/ so readably and openly presented in 
Thinking Architecture. It may be a generational feature 
or a manner. Thus, I prefer making a pilgrimage to 
Brother Klaus’s chapel on Mr. Scheidtweiler’s farm in 
Mechenrich. I will not see Blur in Yverdon-Les-Bains 
because this “architecture” is not there anymore… It 
is something more than just a symbol of nonexistence. 
This is the truth about contemporary architecture: the 
freedom of creation, the freedom of choice and the 
freedom of comprehension.

Finally, a rather vicious – from the perspective of 
the distinguished Organizers – and egoistic wish:  
I would like to keep on listening to these discussions 
– without end…
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WIELKI FINAŁ IBA NA NAJWIĘKSZYM W EUROPIE  
KRAJOBRAZOWYM PLACU BUDOWY. DAWNE ZAGŁĘBIE  
LIGNITOWE ODKRYWANE JEST NA NOWO JAKO POJEZIERZE 
ŁUŻYCKIE. IBA PRZEPROWADZIŁA TRZYDZIEŚCI PROJEKTÓW 
TOWARZYSZĄCYCH TRANSFORMACJI STRUKTURALNEJ.  
WIELKI FINAŁ NASTĄPIŁ W ROKU 2010

Połacie ziemi w Niemczech Wschodnich przechodzą właśnie ambitną operację odmładzającą: zalewane są 
nieczynne kopalnie odkrywkowe, które pamiętają jeszcze czasy NRD, a cały region przekształca się w naj-
większe w Europie sztuczne pojezierze i zarazem nową atrakcję turystyczną. W latach 2000–2010 procesowi 
rekultywacji terenów towarzyszyła międzynarodowa wystawa budownictwa stwarzająca nowe perspektywy 
rozwoju regionalnego. Teraz dobiegła ona końca.

Słowa kluczowe: IBA, międzynarodowa wystawa budownictwa, projekty IBA, Łużyce, Pojezierze Łużyckie, 
Karta Łużycka, krajobrazy pokopalniane, dziedzictwo przemysłowe, krajobrazy wodne, krajobrazy  
energetyczne, nowa ziemia, krajobrazy pograniczne, krajobrazy miejskie, krajobrazy przejściowe

Organizacja International Bauausstellung (IBA) 
Fürst-Pückler-Land przez dziesięć lat brała czynny 
udział w kształtowaniu pokopalnianego krajobrazu 
Brandenburgii (Niemcy Wschodnie). Ze względu 
na ogromne złoża lignitu region ten znany był jako 
energetyczne zagłębie byłej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Początkowo dominowało tu górnic-
two podziemne, później jednak przestawiono się na 
olbrzymie kopalnie odkrywkowe. Wydobycie przy-
czyniło się też do rozwoju innych gałęzi przemysłu, 
takich jak fabryki brykietu, elektrownie, koksownie 
itp. Wskutek radykalnych przemian politycznych 
na przełomie lat 1989 i 1990 zamknięto większość 

kopalń odkrywkowych i innych zakładów. Obecnie 
w regionie działa pięć kopalń odkrywkowych oraz 
trzy elektrownie.

W wyniku likwidacji potencjału przemysłowego 
region ten dotknęła wysoka stopa bezrobocia. Re-
kultywacja dawnych kopalń, obiektów przemysło-
wych oraz terenów typu brownfield stanowi nie lada 
wyzwanie. Na tym tle rząd przeznaczył specjalne 
fundusze na ożywienie regionu i powołał państwo-
wą spółkę LMBV. Równocześnie region zainicjował 
międzynarodową wystawę budownictwa pod nazwą 
Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-
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Land 2000–2010 towarzyszącą procesowi rekultywacji 
terenów i stwarzającą nowe perspektywy rozwoju 
regionalnego. IBA rozpoznała potencjalne obszary 
krajobrazu pokopalnianego, wykorzystała ducha in-
żynierii i innowacji z przeszłości, wprowadzając je do 
przyszłych projektów, wzmocniła tożsamość regionu 
i przedstawiła światu jego nowy wizerunek. Kiedy  
w 1998 r. przyjechałem do Großräschen, uznałem 
go za dość szpetny. Budynki były w ruinie, a ludzie 
w depresji, jednak potem wszystko się zmieniło. Nie 
słyszałem o żadnym innym miejscu, które w ciągu 
minionej dekady zmieniłoby się w sposób równie 
gwałtowny – wspomina dyrektor IBA, Rolf Kuhn.

IBA Fürst-Pückler-Land zaangażowała się w trzy-
dzieści projektów zgrupowanych w siedmiu tematach 
głównych:

Dziedzictwo przemysłowe: Celem IBA jest nie 
tylko zachowanie unikalnych przykładów przemy-
słowego dziedzictwa Łużyc, ale też opracowanie 
nowych koncepcji wykorzystania tych terenów. Różne 
lokalizacje łączy Trasa Energetyczna Łużyckiego Dzie-
dzictwa Przemysłowgo stanowiąca niepowtarzalne 
doświadczenie turystyczne.

Krajobrazy wodne: Głównym aspektem krajo-
brazu pokopalnianego będzie nowa powierzchnia 
wodna. Nieczynne szyby węglowe – ok. trzydziestu 
w całym regionie – zostaną zalane i zamienione w je-
ziora. „Sercem” nowego „Pojezierza Łużyckiego” jest 
łańcuch dziesięciu jezior połączonych przepływnymi 
kanałami. Nową wizytówką Pojezierza Łużyckiego, 
oprócz obiektów o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym, staną się pływające domy.

Krajobrazy energetyczne: Rozległy, rzadko za-
ludniony region stwarza idealne warunki do produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych: wiatru, słońca i 

biomasy. Od pewnego czasu studiujemy koncepcje 
krajobrazów energetycznych łączących rozmaite 
źródła energii dla nowego krajobrazu kulturowego  
o zróżnicowanych funkcjach i trwałości ekologicznej.

Nowa ziemia: Górnictwo odkrywkowe pozwala 
kształtować nowe krajobrazy z nową sylwetą i nowymi 
funkcjami. Wypracowaliśmy kilka różnych podejść do 
krajobrazów pokopalnianych, aby przygotować dla 
nich charakterystyczny projekt – krajobrazów, które 
nie odrzucają górnictwa i dają regionowi niezwykłe 
przykłady architektury krajobrazu.

Krajobrazy pograniczne: Zagospodarowywanie 
terenów na granicy dwóch krajów, zwłaszcza na gra-
nicy niemiecko-polskiej, zawsze stanowi szczególne 
wyzwanie. Granica wyznaczona po zakończeniu 
drugiej wojny światowej rozdzieliła wiele krajobrazów 
kulturowych oraz miast. Nowe możliwości współpracy 
przygranicznej otworzyły się po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej.

Krajobrazy miejskie: Skutkiem likwidacji poten-
cjału przemysłowego regionu był ogromny spadek 
liczby ludności. Szczególnie dotyczy to kurczących 
się miast, które niegdyś rozwijały się za sprawą in-
dustrializacji. IBA towarzyszyła przebudowie miast  
i demonstrowała nowe podejścia do rozbiórki i rewa-
loryzacji przestrzeni.

Krajobrazy przejściowe: Górnictwo odkrywkowe 
rodzi krajobrazy przypominające pustynie i kaniony, 
które promieniują dziwacznym pięknem. Organizując 
wycieczki, IBA umożliwia gościom ich doświadczanie, 
odkrywanie ich piękna oraz otwieranie się na nowe 
horyzonty.

Karta Łużycka: Dziesięć tez postępowania z kra-
jobrazami pokopalnianymi
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Na podstawie swych doświadczeń IBA sformu-
łowała dziesięć zasad dotyczących traktowania kra-
jobrazów pokopalnianych w kontekście konferencji 
IBA „Sposobność: Krajobrazy pokopalniane 2009”, 
w której udział wzięło dwustu ekspertów z 25 kra-
jów. Problem krajobrazów tego typu to temat, który 
wzbudza spore zainteresowanie na całym świecie. 
Podczas konferencji zaprezentowano różne regiony 
górnicze i ich strategie radzenia sobie ze zmianami 
strukturalnymi. W całej Europie słyszy się podobne 
historie. W Portugalii istnieje na przykład kopalnia, 
którą przekształcono w stadion piłkarski. Z kolei 
pewną fabrykę porcelany w Kornwalii zamknięto w ko-
pule po to, by stworzyć „Eden” – atrakcyjne centrum 
ekologiczno-naukowe. Zasadnicze pytania brzmiały: 
jak radzić sobie po zlikwidowaniu przemysłu, jaki 
potencjał drzemie w na nowo zagospodarowywa-
nych krajobrazach górniczych, jak wykształcić nową 
tożsamość regionu?

Na wrześniowym grand finale IBA dziesięć tez 
podpisało trzynastu przedstawicieli samorządów 
lokalnych, polityki regionalnej, przemysłu i nauki we 
wspólnym wyrazie troski o przyszłość krajobrazów 
pokopalnianych. Sygnatariusze postanowili konty-
nuować proces transformacji, podążając za radami 
IBA, która postawiła na kreatywność i innowacyjność, 
aspirując do najwyższej jakości w zakresie użytecz-
ności i projektowania. Nadrzędne zasady zostały 
dobrowolnie podporządkowane kwestii Łużyc, ale 
mogą też służyć za wzorzec dla górniczych regionów 
całego świata.

Trzydzieści projektów IBA: Co pozostanie po IBA?

W IBA i jej projekty zainwestowano około 46 
milionów euro pozyskanych z funduszy partnerów, 
Brandenburgii związanej administracyjną umową 
dotyczącą ponownego zagospodarowania zagłębia 

lignitowego oraz z funduszy Unii Europejskiej. IBA 
zdołała zachować relikty przemysłowej przeszłości, 
nadać im nowe funkcje i przywrócić do życia w roli 
symboli i areny przemian społecznych Kamienie milo-
we, takie jak przeznaczona dla turystów kopalnia F60 
w Lichterfeld, centrum informacji turystycznej w Gro-
ßräschen, bio-wieże Lauchhammer, Fort Słowiański 
Raddusch, pływające domy, charakterystyczna wieża 
widokowa na Pojezierzu Łużyckim czy elektrownia w 
Plessa, przykuwają uwagę mediów i turystów z mniej 
i bardziej odległych stron. Owe wizytówki regionu 
tworzą zrównoważone struktury jego rozwoju. Projek-
ty, które już rozpoczęto, np. architektura pływająca 
i wycieczki po kopalniach, stały się komercyjnymi 
punktami kluczowymi od dawna zintegrowanymi ze 
strategią rozwoju turystyki. W projektach wzorcowych 
wyraźnie widać określony poziom popytu na estetykę 
krajobrazów pokopalnianych. Tak więc zakończenie 
IBA nie zatrzyma procesu twórczo-planistycznego, 
gdyż w regionie tym przebudziła się powszechna 
duma, nowe poczucie domu oraz odwaga marzenia 
i wyobrażenia sobie nadzwyczajnych… i dobrych 
partnerów.

IBA nie urzeczywistniła, rzecz jasna, wszystkich 
wizji. Po zamknięciu wystawy sześć z nich mogło stać 
się pomostem dla partnerów regionalnych. Zweckver-
band Lausitzer Seenland Brandenburg to ważny gracz 
w roli dziedzica IBA. Wszystkie trzydzieści projektów, 
ukończonych bądź nie, zostanie na początku grudnia 
2010 r. oficjalnie przekazanych regionalnych partne-
rom IBA. Żaden z nich nie popadnie w zapomnienie, 
gdyż organizacje istnieją od samego początku dzia-
łalności IBA. Na koniec były dyrektor IBA Emscher 
Park w Zagłębiu Ruhry podkreślił: Zostało wiele do 
zrobienia. Po zamknięciu IBA region nie może sobie 
pozwolić choćby na chwilę odpoczynku. Niełatwo 
będzie utrzymać obecny wysoki poziom krajobrazu 
kulturowego. Będzie to sporo kosztować, ale trzyma-
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my w ręku barometr mierzący dalszy sukces IBA na 
Łużycach.

Do dziś w ożywianie starych węglowych terenów 
Saksonii, Turyngii oraz Brandenburgii wpompowano 
łącznie około 9 miliardów euro z funduszy państwo-
wych i lokalnych, z czego 3,6 miliarda wydano na sam 

region łużycki finansowany w 75 procentach przez 
federację, a w 25 procentach przez wspomniane 
zagłębia węglowe. Program finansowy będzie nie-
zbędny również w przyszłym roku, ponieważ rozwój 
nie zakończy się wraz z zamknięciem IBA. Unikalny 
proces zmian na największym w Europie krajobrazo-
wym placu budowy toczy się nadal.
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IBA FINALE IN EUROPE‘S BIGGEST LANDSCAPE CONSTRUCTION 
SITE
A FORMER LIGNITE MINING DISTRICT IS BEING REINVENTED AS 
LUSATIAN LAKE LAND. IBA RAN 30 PROJECTS TO ACCOMPANY 
THE STRUCTURAL TRANSFORMATION. 2010 IBA HAS ITS FINALE. 
A BALANCE

Swathes of land in eastern Germany are undergoing an ambitious facelift: Derelict open-cast mines dating 
from the GDR are being flooded, transforming the area into Europe‘s biggest artificial lake district and a new 
tourist magnet. An international building exhibition accompanied from 2000–2010 the process of reclamation 
and developed new perspectives for regional development. Now IBA is ending. A balance.

Keywords: IBA, International Building Exhibition, IBA Projects, Lusatia, Lusatian Lakeland, Lusatian Charter, 
Post-Mining Landscapes, Industrial heritage, Waterscapes, Energy Landscapes, New Land, Border Land-

scapes, Cityscapes, Transitional Landscapes

For ten years the organization, International Bau-
ausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land, has been active 
in shaping the post-mining landscape in Brandenburg 
(Eastern Germany). This region was known as the 
energy district of the former German Democratic 
Republic because of its huge deposits of lignite. 
Initially, mining was below ground but was later car-
ried out by means of huge open-cast mines. Mining 
brought other industries such as briquette factories, 
power stations, coke plants and related branches of 
industry. Subsequent to the radical political change 
in 1989/1990, the majority of the open-cast mines 

and industries were abruptly shut down. Today, five 
open-cast mines and three power stations are ope-
rating in the region. 

As a result of this deindustrialization, the region 
has experienced a high rate of unemployment. The 
recultivation of the former mines, industrial sites and 
brownfields has been a challenging task. Against this 
background, the government allocated special funds 
for regeneration and established a state company, 
LMBV. In a parallel step, the region initiated an interna-
tional building exhibition, Internationale Bauausstellung 
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(IBA) Fürst-Pückler-Land 2000–2010, to accompany the 
process of reclamation and develop new perspectives 
for regional development. IBA identified areas of po-
tential for the post-mining landscape, capitalised on 
the spirit of engineering and innovation of the past 
and carried it forward into the future in its projects, 
strengthened the identity of the area, and presented  
a new image of the region to the outside world. When  
I arrived in Großräschen in 1998 I found it all pretty ugly. 
Buildings were run down and people were pessimistic, 
but now that has all changed. I don’t know of any other 
place which has altered so dramatically in the past 
decade, remembers the director of IBA, 

IBA Fürst-Pückler-Land has been engaged in a 
total of 30 projects with seven main topics: 

Industrial heritage: The aim of IBA is not only to 
preserve outstanding examples of Lusatian industrial 
heritage, but also to invent new concepts for use at 
those sites. The different locations are connected by 
the ENERGY-Route of Lusatian Industrial Heritage, 
thus creating a unique tourism experience. 

Waterscapes: One main aspect of the post-mining 
landscape will be the new surface water. The coal 
pits that have fallen into disuse – around 30 in the 
whole region – will be flooded to become lakes. The 
“heart” of the new “Lusatian Lakeland” is a chain of 
ten lakes that are connected by navigable canals. 
Apart from the recreation and sports opportunities, 
floating houses are to become a new hallmark of the 
Lusatian Lakeland. 

Energy Landscapes: The extensive, sparsely po-
pulated region provides ideal preconditions for elec-
tricity production from regenerative energy sources 
like wind, sun and biomass. We have been examining 
concepts for energy landscapes to combine different 

energy sources for a new, variably usable and eco-
logically enduring cultural landscape.

New Land: Open-cast mining allows one to 
shape newly filled-in landscapes with a new contour 
and new uses. We have developed several different 
approaches for post-mining landscapes to give 
them a characteristic design – landscapes that do 
not represent a denial of mining and give the region 
outstanding examples of landscape architecture. 

Border Landscapes: Development along the 
border of two nations always represents a particular 
challenge, especially along the German-Polish bor-
der. The drawing of the border following the Second 
World War has separated cultural landscapes and 
towns that formerly belonged together. With Poland’s 
entry into the European Union, new opportunities for 
cross-border cooperation have opened up.

Cityscapes: A huge decrease in population has 
resulted from the deindustrialization of the region. In 
particular, this affects the towns that had previously 
grown because of the industrialization and, which 
now, in turn, are shrinking. IBA has been accompa-
nying the conversion of towns and demonstrating 
new approaches to demolition and the re-valuing of 
spaces. 

Transitional Landscapes: Open-cast mining re-
sults in desert- and canyon-like interim landscapes, 
which radiate a bizarre beauty. Through open-cast mi-
ning tours, IBA makes it possible to experience these 
landscapes, enabling visitors to discover new beau-
ties in a landscape that has fundamentally changed 
and to open their minds to new developments.

The Lusatian Charter: 10 Theses how to deal with 
post-mining landscapes
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Based on the experiences, IBA has formulated ten 
principles concerning the treatment of post-mining 
landscapes in the context of the IBA conference 
“Opportunity: Post-Mining-Landscapes 2009” with 200 
experts from 25 countries. Because the problem of 
these landscapes is a subject which attracts a great 
deal of interest from across the world. The conference 
presented different mining regions and their strategies 
for coping with structural change. Similar stories can 
be told across in Europe. For example there is the 
mine in Portugal that was transformed into a football 
stadium or the former china clay workings in Cornwall, 
England, was encased in a domes to make the Eden 
project, an environmental and science centre luring 
visitors. Pivotal questions were how to deal with the 
departure of industry, what potential is offered by the 
redevelopment of landscapes used for mining and 
how can the region develop a new identity. 

Ten theses were signed to the finale of IBA in Sep-
tember by 13 representatives from local government, 
regional politics, industry, science and research as 
a joint gesture of commitment to dealing with post-
mining landscapes. The signatories undertook to con-
tinue the transformation process, following where the 
IBA had led by allowing creativity and innovation, and 
by aspiring to the highest standards in terms of utility 
and design. The guiding principles are intended as 
a kind of voluntary commitment towards Lusatia but 
also they could serve as a model for mining regions 
all over the world. 

30 IBA projects: What remains after IBA?

Some 46 million euros have been invested in the 
IBA and the projects, having been raised from funds 
set aside by associates, the state of Brandenburg 
under the administrative agreement for the lignite 
district redevelopment and from EU funds. IBA has 

succeeded in preserving witnesses of the industrial 
past, putting them to new uses and bringing them to 
life as symbols and places of social transformation. 
Milestones like the F60 visitor mine in Lichterfeld, the 
IBA Terraces visitor centre in Großräschen, the Lau-
chhammer bio-towers, Raddusch Slavic Fort, floating 
homes and the landmark viewing tower in the Lusatian 
Lakeland or the power plant in Plessa are attracting 
attention in the media and drawing visitors from near 
and far. These projects shine out like beacons in the 
region, some more so than others. They are forming 
sustainable structures for the development of the 
region. Projects which have already been started, 
like the floating architecture and mine tours, have 
become key unique selling points and have long been 
integrated in the tourism development strategy. The 
level of demand for aesthetics in the design of post-
mining landscapes became clear in model projects. 
So the creative an planning process will not come to 
a dead stop after IBA, because there is a widespread 
awakening of pride in the region, a new sense of 
home, and the courage to dream and to imagine the 
extraordinary … and good partners. 

Of course, not all visions have been turned into 
reality by IBA. Six of them could be a bridge for the 
regional partners in the time after IBA. The Zweckver-
band Lausitzer Seenland Brandenburg is an important 
player in the role of an IBA heir. All the 30 projects, 
if finished or not, will be officially handed over to the 
IBA partners in the region in the beginning of De-
cember 2010. No project will fall into the blankness, 
organisations exist since the beginning of the IBA 
and the projects, that was condition. But the former 
director of IBA Emscher Park in the Ruhr underlined 
to finale: There is still an immense amount to do. The 
region cannot afford to sit back and take a deep breath 
when the IBA has left. It will be difficult enough just 
to maintain the cultural landscape at the current high 
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standard at which it has evolved with the IBA projects. 
This will all cost money but it is the barometer which 
will be used to measure the sustained success of the 
IBA in Lusatia.

To this day in total about €9 billion of national 
and state funds have been pumped into regenera-
ting the old coal areas in Saxony, Saxony-Anhalt, 

Thuringia and Brandenburg, 3,6 billion thereof only 
for the region Lusatia, financed to 75 percent by the 
federation and to 25 percent by the mentioned coal 
states. Also in the next years this financial programme 
will be necessary, because the development does 
not stop with the end of IBA, the unique changing 
process in Europe’s biggest landscape construction 
site is going on.
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ARTYSTYCZNE OKOLICE ARCHITEKTURY

Sztuki plastyczne są tradycyjnie powiązane z architekturą. Rzeźbiarze tacy jak D. Karavan czy H. Voth grają 
formami architektonicznymi. Inni jak T. Kawamata czy L. Ogorzelec wprowadzają nowe struktury w żywą 
przestrzeń architektoniczną lub miejską. Aktywność współczesnych artystów oferuje nowe spojrzenie na 
przestrzeń i na dzisiejszą architekturę.

Słowa kluczowe: sztuki piękne, rzeźba, kompozycja architektoniczna i urbanistyczna

Pytanie o to, czym jest architektura, zawsze wiąże 
się z pytaniem o granice proponowanej definicji. Nato-
miast definiowanie granic pojęcia powoduje rozdziele-
nie różnorodnych zjawisk kulturowych na te wewnątrz 
i te na zewnątrz definicji. W pobliżu definiowanego 
terminu po zewnętrznej stronie granicy występują 
zjawiska w różny sposób powiązane z nim. Niektóre 
są pochodne, inne – aspirują do wkroczenia w obręb 
definicji. Tak jest z definicją architektury. Okolice archi-
tektury zapełnione są różnego rodzaju obiektami prze-
strzennymi, spontanicznymi wytworami działalności 
człowieka, bądź produktami aktywności budowlanej, 
gospodarczej, czy szerzej – kulturowej.

Okolicami naturalnie i historycznie powiązanymi 
z twórczością architektoniczną są sztuki plastyczne. 
Malarstwo i rzeźba przez wieki wpisywały się w ramy 
przestrzenne budowli, wnętrz miejskich, parków. Te 
klasyczne związki można obserwować również współ-
cześnie. Dotyczy to np. malarstwa nawiązującego 
do historycznego trompe l’oeil czy meksykańskiej 
tradycji murali. 

Szczególnie rzeźba pretenduje do miana głów-
nego partnera w architektonicznej grze o przestrzeń. 
Współcześnie wchodzą do tej gry również rozmaite 

rodzaje działań przestrzennych: od instalacji, envi-
ronmentu, po wydarzenia plastyczne, jak happening 
czy działania efemeryczne, które budują plastyczne  
i estetyczny związek ze środowiskiem miejskim i obiek-
tami architektonicznym. Niekiedy wyglądają „prawie 
jak architektura”. Przestrzeń sztuki czasami niepo-
strzeżenie przechodzi, czasami ostentacyjnie wkracza 
w przestrzeń architektury, i podobnie – przestrzeń 
architektury przechodzi w przestrzeń sztuki [1].
…

Architekci świadomi jakości plastycznych swo-
jej twórczości proponują rozwiązania, które same  
w sobie stanowią dzieła „sztuki kształtowania prze-
strzeni”. Jak kiedyś kaplica Le Corbusiera w Ron-
champ, tak dziś budowle Z. Hadid czy F. Gehrego 
ukazują możliwości zaspokajania potrzeb użytkowych 
w formach przestrzennych daleko odbiegających od 
typowych kształtów architektonicznych. Kojarzą się 
z eksperymentalnymi poszukiwaniami rzeźbiarskich 
form obiektów architektonicznych w XX w., m.in.  
H. Finsterlina, F. Kieslera, P. Szekely’ego czy H. Hol-
leina. Architekci również projektują obiekty będące 
bardziej kompozycjami rzeźbiarskimi niż budowlami 
(np. czerwone architektony – folies – B. Tschumie-
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1. Rzeźby J. Miró, La Defence, Paryż   2. Architekton B. Tschumiego, Park La Villette, Paryż   3. Rzeźby w basenie 
na plac koło Centrum Pompidou, Y. Tinguely i N. de Saint Phalle, Paryż   4. „Przestrzeń rzeźbiarska”,  M. Goeritz, 
miasto Meksyk   5. „Wieże Satelite”, M. Goeritz, miasto Meksyk   6. Ławki na Paseo de la Reforma, miasto Meksyk    
7. Ławki na Paseo de la Reforma, miasto Meksyk   8. Dziedziniec Ministerstwa Spraw Zagranicznych, R. Legorreta, miasto 
Meksyk   9. Hotel „Camino Real”, R. Legorreta, miasto Meksyk  (fot. L. Maluga)



191

go w Parku La Villette w Paryżu, 1982–1998) lub 
wręcz tworzą przestrzenie rzeźbiarskie (Pomnik Po-
mordowanych Żydów Europy w Berlinie autorstwa  
P. Eisenmana, 1998–2005).

Ale nie tylko artystyczne aspiracje projektantów, 
lecz i umiejętna współpraca z artystami plastykami 
prowadzi do powstawania dzieł o wyróżniającej 
się formie. Przykładami mogą być: zespół ulic  
w St. Gallen w Szwajcarii zamieniony w salon miejski  
o niezwykłej formie plastycznej – czerwone wykła-
dziny posadzki, ekscentryczne meble, elementy 
scenografii (projektu architekta C. Martineza i artystki 
P. Rist, 2005) [2] oraz Muzeum – Miejsce Pamięci  
w Bełżcu jako przenikająca się przestrzeń rzeźbiarska 
i architektoniczna (autorstwa rzeźbiarzy A. Sołygi,  
Z. Pideka i M. Roszczyka we współpracy z krakowskim 
biurem DDJM Biuro Architektoniczne, 2004) [3].

Architektura jak rzeźba, rzeźba jak architektura. 
Dziwne, niezwykłe, ekspresyjne formy budowli stają 
się w mediach ikonami współczesnej architektury. 
Ale plastyczna gra dotyczy przestrzeni w różnych 
skalach. Również mała architektura i detale budow-
lane przestrzeni publicznych są często same w sobie 
wyrafinowanymi formami rzeźbiarskimi, np. ławki 
na Paseo de la Reforma w mieście Meksyk, detale 
posadzki w małym Arles-sur-Tech we Francji. Jednak 
współczesne miejskie przestrzenie publiczne – place, 
ulice, parki – stają się przestrzeniami sztuki nie tyle 
przez fakt nagromadzenia elementów o wysokich wa-
lorach plastycznych, lecz z racji ogólnej koncepcji or-
ganizacji i formy przestrzeni. Dobrym przykładem jest 
Exchange Square w Manchesterze zaprojektowany 
przez architekta krajobrazu M. Schwartz (1998–2000), 
który stanowi tyleż użytkową przestrzeń publiczną, 
co dzieło sztuki użytkowej [4]. Rozwiązania formalne 
realizowanych obiektów, w tym kolorystyka i dobór 
materiałów, opracowanie detali oraz włączanie do 
wspólnej gry kompozycyjnej dzieł sztuki, stanowią  
o integralności myślenia o przestrzeni. 

…
Analizując artystyczne okolice architektury – 

współczesną twórczość rzeźbiarską nawiązującą do 
architektury, można rozróżnić trzy obszary aktyw-
ności: 

– twórczość plastyczna jedynie inspirowana forma-
mi lub problematyką architektoniczną (np. twórczość 
A. Aycock, A. Goldsworthy’ego, M. Kuraka);

– twórczość plastyczna lokalizowana w przestrzeni 
architektonicznej, a więc autonomiczne utwory adre-
sowane do konkretnych sytuacji przestrzennych (np. 
rzeźby A. Caldera, L. Bourgeois C. Bury’ego);

– twórczość plastyczna w aktywny sposób wpisują-
ca się w rzeczywistą przestrzeń budowli lub miasta.

W odniesieniu do tego ostatniego obszaru K. Szy-
manowska zwraca uwagę na zainteresowanie współ-
czesnych artystów materią architektury. Architektura 
jako miejsce nie buduje (…), jak dawniej, fizycznej 
ramy, w której rzeźba może zaistnieć. Funkcjonuje 
przede wszystkim jako pretekst, nierzadko jako ele-
ment, a zwykle jako kontekst dla sztuki, która ją pene-
truje, rozciąga i przekracza [5]. Mówi w tym wypadku  
o obiektach okołoarchitektonicznych, które zostają 
wstawione w konkretną sytuację przestrzenną. Działa-
nia plastyczne dokonują się często w myśl koncepcji  
J. Lernera nazwanej „akupunkturą miasta” [6]. Reali-
zacja dzieła plastycznego w odpowiednio dobranym 
miejscu za pomocą odpowiednio dobranych środków 
wyrazu może wywoływać efekt „nacisku” o długofalo-
wych konsekwencjach przestrzennych, estetycznych 
i społecznych. Natomiast działania efemeryczne nie 
pozostawiają trwałych śladów materialnych, lecz raz 
dostrzeżone w kontekście przestrzeni miasta, mogą 
zmienić sposób widzenia przestrzennego otoczenia 
i myślenia o nim.

Sięgając do przykładów z pierwszego obszaru 
aktywności można przywołać twórczość austriackie-
go rzeźbiarza Waltera Pichlera z racji jego silnych 
związków z architektoniczną awangardą. Jest arty-
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stą, który konsekwentnie od lat tworzy wizje i formy 
przestrzenne na styku architektury i rzeźby [7]. Jego 
współpraca z R. Abrahamem i H. Holleinem w latach 
60. i 70. jest przykładem silnej wzajemnej inspiracji 
architektury i sztuk plastycznych [8].

Rzeźbiarz z Izraela Dani Karavan większość swo-
ich prac adresuje do konkretnej przestrzeni miejskiej. 
Posługuje się formami przestrzennymi przypominają-
cymi formy architektoniczne: piramidy, kopuły, wieże, 
ściany, schody, amfiteatry itp. Przykładem mogą być 
dwie instalacje Environment for Peace (1978): w Forte 
di Belvedere we Florencji – kompozycja wpisana  
w tarasy fortu, a powiązana wizualnie i wiązką świa-
tła laserowego z kopułą bazyliki florenckiej, oraz  
w Castello dell’Imperatore w Prato, gdzie kompozycja 
została wpisana we wnętrze dziedzińca zamku. Ale 
jedną z pierwszych prac, która przyniosła mu rozgłos 
była realizacja pomnika upamiętniający konflikt Izraela 
z Egiptem w 1947 r. na pustyni Negev (1963–1968). 
Zestaw betonowych form z dominującą wieżą przypo-
mina w skali i układzie kompozycyjnym zespół archi-
tektoniczny (zamek?, świątynia?) lub obronną osadę 
na wzgórzu [9]. Również w jednej z najnowszych 
realizacji Karavana elementy zespołu krajobrazowego 
Murou Art Forest w Murou w Japonii (2006) stanowią 
reminiscencję form architektonicznych [10].

Podobnie niemiecki malarz i rzeźbiarz Han-
nsjörg Voth posługuje się w swoich projektach  
i realizacjach bryłami odwołującymi się form archi-
tektonicznych, np. kamienny dom (Steinhaus mit 
Seelenloch, Berlin, 1984). Szczególnie wyraziste są 
prace wykonane na pustyni w Maroku: Schody do 
nieba (1980–87), Złota spirala (1992–97) i Miasto 
Orion (1997–2003). W tym ostatnim wypadku powstał 
zespół siedmiu wież obserwacyjnych związanych  
z siedmioma gwiazdami układu Oriona, przypominający 
w formie warowne arabskie miasto na pustyni [11].

Prawdziwa konfrontacja współczesnej rzeźby  
i architektury dokonuje się jednak w bezpośrednim 

kontakcie przestrzennym: nie w salach muzealnych, 
czy na pustyni, lecz w konkretnych przestrzeniach 
architektonicznych, na ulicach, placach. Obecnie 
często są to również obszary zdegradowane, post-
industrialne, slumsy itp. 

Niezwykle ekspresyjne są prace japońskiego ar-
tysty Tadashiego Kawamaty. Struktury przestrzenne 
budowane z desek, skrzynek, krzeseł wypełniają 
wnętrza, przechodzą przez przegrody architekto-
niczne, opanowują elewacje (Centrum Pompidou 
w Paryżu, 2010), przestrzenie między budynkami 
(Toronto Project, 1989), drzewa w parkach (Tree 
Huts w Madison Square Park, Nowy Jork, 2008), 
wreszcie tworzą samodzielne byty (obserwatorium  
w Lavau-sur-Loire, Francja, 2007) [12]. Kawamata 
mówi: To co robię to wizualny terroryzm. Miasto zwykle 
redukuje niepożądany hałas. Moje konstrukcje są jak 
ten zgiełk, nie są politycznie agresywne (…) kreuję 
coś, co hołduje innemu porządkowi. Miasto bazuje 
na bardzo ograniczonej strukturze i artysta musi się 
temu przeciwstawić [13].

Również wielu polskich artystów osadza swoją 
twórczość w kontekście miasta i architektury, nie 
traktując środowisko miasta jako przestrzeń wysta-
wienniczą, lecz podejmując intelektualną i artystyczną 
grę z tym fenomenem: od architektury arborealnej 
Magdaleny Abakanowicz, po instalacje Jacka Da-
mięckiego [14].

Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec posługuje się 
strukturami przestrzennymi wypełniając nimi wnętrza 
architektoniczne i przestrzenie publiczne, np. drewnia-
na tkanka przestrzenna z cyklu Space Crystallization 
w Edinburgh Art Colege (2002) czy struktura z tego 
samego cyklu wykonana z celofanu na sympozjum 
sztuki „Floating Land” w Noosa (Queensland, Au-
stralia 2005) [15].
…

Poszukiwania formalne Hannsjörga Votha przypo-
minają mityczne pejzaże architektoniczne Massimo 
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Scolariego i rysowane obiekty Rajmunda Abrahama, 
struktury wyrastające z fasad budynków Tadashie-
go Kawamaty przywodzą na myśl anarchitekturę 
Lebbeusa Woodsa [16]. Czy będzie to sięganie do 
archetypów kultury przestrzennej czy gra prostymi 
efektami kompozycyjnymi, jak zderzenie porządku  
i chaosu, w twórczości architektów i artystów można 
dostrzec liczne podobieństwa efektów formalnych, 
nawet jeżeli motywy czy preteksty bywają różne. 
Bo w zakresie układów przestrzennych architektura  
i sztuka odwołują się do tych samych podstawowych 
pojęć i zjawisk. 

Warte przywoływania wydają się tu bauhausow-
skie tradycje zintegrowanego myślenia o przestrzeni 
i plastyce. Rzecz jednak nie polega na tym, aby 
opierać się na raz udzielonych odpowiedziach, lecz 
aby wracać do pytań. Współczesność udziela wielu 
nowych odpowiedzi, lecz niestety często architekci 

i artyści wzajemnie się nie słyszą zapatrzeni we 
własne wizje. 

Aktywność współczesnych artystów związanych 
z eksplorowaniem przestrzeni architektonicznych 
– wnętrz i przestrzeni publicznych – dowodzi ak-
tualności relacji architektury i sztuki. Może również 
sugerować niektóre odpowiedzi na pytanie, jaka 
jest ta ARCHITEKTURA DZISIAJ. Jak zwierciadło, 
czasem również jako krzywe zwierciadło. Dlatego 
należy uważnie obserwować ten obszar przenikania 
się idei architektonicznych i artystycznych. Jest to 
poligon doświadczeń i eksperymentów, który może 
nieustannie i w zaskakujący sposób inspirować oraz 
zasilać nowymi ideami kształtowania przestrzeni 
zarówno architekturę, jak sztukę. Na pewno jednak 
zmusza do okresowej rewizji sposobu postrzegania 
i rozumienia fenomenu przestrzeni kulturowej – ar-
chitektury.
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THE ARTISTIC NEIGHBORHOOD OF ARCHITECTURE 

Fine arts have got traditional relations with architecture. Sculptors like D. Karavan and H. Voth play with archi-
tectural forms. Others like T. Kawamata and L. Ogorzelec connect new structures with live architectural and 
urban spaces. The activity of contemporary artists offers a new outlook on space and architecture today. 
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A question about the identity of architecture 
is always related to a question about the limits of  
a suggested definition, while defining the limits of  
a notion divides various cultural phenomena into the-
se inside and those outside the definition. Variously 
related phenomena appear on the external side of the 
border close to a defined term. Some are derivative, 
the others aspire to enter the definition. It happens so 
with the definition of architecture. The neighbourhood 
of architecture is filled with various kinds of spatial 
objects, spontaneous products of man’s activity or 
the products of building, economic or – more broadly 
– cultural activities.

The natural and historical neighbourhood of ar-
chitectural creativity includes fine arts. Painting and 
sculpture have been adjusted to the spatial frames 
of edifices, urban interiors and parks for ages. These 
classical relationships may be observed contem-
porarily, too. It may concern painting which refers 
to historical trompe l’oeil, the Mexican tradition of 
murals etc.

Especially sculpture pretends to be the main 
partner in the architectural game for space. The-
se days, it also includes diverse kinds of spatial 
actions: from installations and environments to 

happenings or ephemeral actions which build an 
artistic and aesthetic relationship with an urban 
environment and architectural objects. Sometimes 
they look “almost like architecture”. Sometimes 
the space of art leaves unnoticed, sometimes it 
enters the space of architecture ostentatiously; in 
a similar way, the space of architecture turns into 
the space of art [1].

…
Being aware of the artistic quality of their works, 

architects suggest solutions which make works of 
“the art of shaping space” themselves. Just like 
Le Corbusier’s chapel in Ronchamp in the past,  
Z. Hadid or F. Gehry’s edifices reveal the possibi-
lities of satisfying utilitarian needs in spatial forms 
which go far beyond typical architectural shapes. 
They are associated with an experimental search 
for sculptural forms of architectural objects in the 
20th century (e.g. H. Finsterlin, F. Kiesler, P. Szekely 
or H. Hollein). Architects also design objects being 
more of sculptural compositions than edifices (e.g. 
B. Tschumi’s red architectons – folies in Park La 
Villette, Paris, 1982–1998) or even create sculptural 
spaces (P. Eisenman’s Monument to the Murdered 
Jews of Europe, Berlin, 1998–2005).
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Not only designers’ artistic aspirations but also 
their effective cooperation with artists lead to the 
creation of works with a distinguishable form. It may 
be exemplified by: a complex of streets in St. Gallen, 
Switzerland transformed into an urban salon with  
a unique artistic form – red fitted carpets on the floor, 
eccentric furniture, elements of set design (designed 
by architect C. Martinez and artist P. Rist, 2005) [2], 
and the Remembrance Museum in Bełżec as an inter-
mingling sculptural and architectural space (designed 
by sculptors A. Sołyga, Z. Pidek and M. Roszczyk 
in collaboration with DDJM Architectural Bureau in 
Kraków, 2004) [3].

Architecture as sculpture, sculpture as architec-
ture. Strange, unusual, expressive forms of edifices 
become the icons of contemporary architecture in 
the media. This artistic game concerns spaces in 
various scales. Decorative structures and building 
details in public spaces are often sophisticated sculp-
tural forms themselves, e.g. benches in Paseo de la 
Reforma in Mexico City or the details of the floor in 
the small town of Arles-sur-Tech in France. However, 
contemporary urban public spaces – squares, streets, 
parks – are becoming spaces of art because of the 
general concept of organizing and forming spaces 
rather than the fact of gathering elements with high 
artistic values. A good example is Exchange Square 
in Manchester designed by landscape architect M. 
Schwartz (1998–2000) which forms a utilitarian public 
space as well as a work of applied art [4]. The for-
mal solutions of implemented objects, including the 
colours and choice of materials and details, and the 
incorporation of works of art to a compositional game 
determine the integrality of thinking about a space.

…
Analyzing the artistic neighbourhood of architec-

ture – contemporary sculptural creativity referring 
to architecture, we can distinguish three areas of 
activity:

– artistic creation inspired by architectural forms 
or problems (e.g. the works of A. Aycock, A. Gold-
sworthy, M. Kurak);

– artistic creation located in an architectural space 
– autonomous products addressed to specific spatial 
situations (e.g. sculptures by A. Calder, L. Bourgeois, 
C. Bury);

– artistic creation actively adjusted to the real 
space of an edifice or a city.

With reference to the third area, K. Szymanowska 
draws our attention to contemporary artists’ interest 
in architectural matter. Architecture as a place does 
not build (…) a physical framework for a sculpture 
as it used to do. First of all, it functions as a pretext, 
often as an element, usually as a context for art which 
penetrates, extends and crosses it [5]. In this case, 
she is talking about circumarchitectural objects in-
serted to a given spatial situation. Artistic actions are 
often taken according to J. Lerner’s concept called 
“the acupuncture of a city” [6]. The realization of 
an artistic work in a suitably chosen place with the 
help of suitably chosen means of expression may 
produce the effect of “pressure” with some long-
term spatial, aesthetical and social consequences. 
Ephemeral actions do not leave any permanent 
material traces but once noticed in the context of 
the space of a city, they may change the spatial 
perception of the surroundings and the manner of 
thinking about them.

Referring to the examples in the first area of activi-
ty, we may recall the portfolio of the Austrian sculptor 
Walter Pichler on account of his strong relationships 
with the architectural vanguard. He is a consequent 
artist who has been creating spatial visions and forms 
at the meeting point of architecture and sculpture 
for years [7]. His collaboration with R. Abraham and  
H. Hollein in the 1960s and 1970s was an example 
of strong mutual inspiration between architecture 
and fine arts [8].
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1. J. Miró’s sculptures, La Defence, Paris  2. B. Tschumi’s architecton, Park La Villette, Paris  3. Sculptures in a swimming 
pool in a square near Pompidou Centre, Y. Tingyely and N. de Saint Phalle, Paris  4. “Sculptural Space”, M. Goeritz, Me-
xico City  5. “Satellite Towers”, M. Goeritz, Mexico City  6. Benches in Paseo de la Reforma, Mexico City  7. Benches in 
Paseo de la Reforma, Mexico City  8. Courtyard of the Ministry of Foreign Affairs, R. Legoretta, Mexico City  9. “Camino 
Real” Hotel, R. Legoretta, Mexico City (all photographs by L. Maluga)
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Dani Karavan, a sculptor from Israel, addresses 
most of his works to a specific urban space. He uses 
spatial forms which resemble architectural forms: 
pyramids, domes, towers, walls, stairs, amphitheatres 
etc. They can be exemplified by two installations 
Environment for Peace (1978): in Forte di Belvedere in 
Florence – a composition adjusted to the fort terraces, 
visually related to the dome of Florence basilica by 
a beam of laser light; and in Castello dell’Imperatore 
in Prato where the composition corresponds with the 
interior of the castle courtyard. One of the earliest 
works which made him famous was the implemen-
tation of a monument commemorating the conflict 
between Israel and Egypt in 1947 on the Negev Desert 
(1963–68). A combination of concrete forms with a 
dominating tower resembles an architectural complex 
(a castle?, a temple?) or a defensive settlement on a 
hill in its scale and compositional layout [9]. In one 
of Karavan’s latest implementations, some elements 
of the landscape complex Murou Art Forest in Murou, 
Japan (2006) arouse a reminiscence of architectural 
forms, too [10].

The German painter and sculptor Hannsjörg Voth 
similarly uses forms referring to architectural forms in 
his designs and implementations, e.g. a stone house 
(Steinhaus mit Seelenloch, Berlin, 1984). Works imple-
mented on a desert in Morocco: Stairway to Heaven 
(1980–87), Golden Spiral (1992–97) and Orion City 
(1997–2003) are especially expressive. In the last 
case, a complex of seven watchtowers related to 
seven stars in the constellation of Orion, whose form 
resembles a fortified Arab city on the desert, came 
into being [11].

However, the ultimate confrontation between 
contemporary sculpture and architecture takes place 
in direct spatial contact: not in museum halls or in 
the desert but in actual architectural spaces, in the 
streets, squares, often in degraded, postindustrial 
areas, in the slums etc.

The Japanese artist Tadashi Kawamata’s works are 
uniquely expressive. Spatial structures constructed of 
planks, boxes, chairs fill interiors, cross architectural 
divisions, occupy the elevations (Pompidou Centre 
in Paris, 2010), spaces between buildings (Toronto 
Project, 1989), trees in parks (Tree Huts in Madison 
Square Park, New York, 2008), form independent 
entities (an observatory in Lavau-sur-Loire, France, 
2007) [12]. Kawamata says, What I do is visual 
terrorism. A city usually reduces undesirable noise. 
My constructions resemble this turmoil, they are not 
politically aggressive (…) I create something which 
professes different order. A city is based upon a very 
limited structure and an artist must oppose it [13].

Numerous Polish artists also place their works in 
the context of a city and architecture. They do not 
treat an urban environment as an exhibition space but 
play an intellectual and artistic game with this phe-
nomenon: from Magdalena Abakanowicz’s arboreal 
architecture to Jacek Damięcki’s installations [14].

Sculptor Ludwika Ogorzelec uses spatial struc-
tures to fill architectural interiors and public spaces, 
e.g. a wooden spatial tissue of the series Space 
Crystallization at Edinburgh Art College (2002) or  
a structure of the same series made of cellophane 
at the symposium of art “Floating Land” in Noosa 
(Queensland, Australia, 2005) [15].

…
Hannsjörg Voth’s formal search resembles 

Massimo Scolari’s mythic architectural landscapes 
and Rajmund Abraham’s drawn objects; structures 
growing from the facades of Tadashi Kawamata’s 
buildings bring Lebbeus Woods’s anarchitecture to 
mind [16]. Whether it is a reference to the archetypes 
of spatial culture or a game of simple compositional 
effects, such as a clash of order and chaos, we may 
notice a lot of resemblances between formal effects 
in architects and artists’ works even if the motifs or 
pretexts differ. In the range of spatial layouts, archi-
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tecture and art refer to the same elementary notions 
and phenomena.

The Bauhaus traditions of integrated thinking 
about space and art seem worth recalling here. Ho-
wever, the whole thing is based on returning questions 
instead of settled answers. The present day gives 
many new answers but, unfortunately, architects and 
architects rarely listen to one another being infatuated 
with their own visions.

The activity of contemporary artists related to the 
exploration of architectural spaces – interiors and 
public spaces – proves the timeliness of relationships 

between architecture and art. It may also suggest 
some answers to the question: what is this ARCHI-
TECTURE like TODAY? Like a chronicle, sometimes 
a lampoon. That is why we must watch this area of 
intermingling architectural and artistic ideas carefully. 
It is a testing ground for experiences and experiments 
which may inspire and supply both architecture and 
art with new ideas of shaping spaces in a continuous 
and surprising manner. Sure thing, however, it impo-
ses a periodical revision of the manner of perceiving 
and understanding the phenomenon of a cultural 
space – architecture.
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IDEE ARCHITEKTONICZNE DZIŚ 

Architektura dziś jest olbrzymim ekranem, na którym rozpościera się projekcja zróżnicowanych form.

Słowa kluczowe: architektura, forma, przestrzeń 

Paul Rudolph na jednym z wykładów wygłoszo-
nym na Wydziale Architektury Uniwersytetu Yale 
w początkach lat sześćdziesiątych XX wieku rzekł: 
wszelka sztuka jest iluzją, a wszelka iluzja opiera 
się na wykluczaniu, architekt nie rozwiązuje wszak 
wszystkich problemów, dąży tylko do rozwiązania 
i udramatyzowania kilku z nich. W ten trop myśle-
nia wpisywało się wówczas spostrzeżenie Eliasa 
Zenghelisa: zamiast skoncentrować się na ideach, 
skoncentrowaliśmy się na stylu, a historia architektury 
począwszy od Stonehenge do Villi Savoye jest niczym 
innym jak historią idei.

Powód różnorodności odsłon w teatrze architek-
tury doby nowoczesnej, mogą wyjaśniać hasła – idee 
głoszone przez wybitnych twórców tamtego czasu 
dotyczące relacji formy i funkcji: Miesa – mniej zna-
czy więcej i jego adwersarza Venturiego – więcej nie 
znaczy mniej, Sullivana – forma jest zależna od funkcji  
i przeciwstawne twierdze nie Johnsona – forma wypły-
wa z poprzedzającej ją formy, a nie z funkcji. Mendel-
sohn łączył funkcję z dynamiką, wierzył bowiem, że 
funkcja bez wrażliwości pozostaje zwykłą konstruk-
cją. Według Le Corbusiera architektura to – gra brył  
w świetle. Owe myśli wpisują się w klimat poszukiwań 
kształtu przestrzeni architektonicznej także w czasie 
współczesnym.

Dziś sens architektonicznej idei także może przy-
wodzić na myśl zasadność retoryki, kiedy podważane 

są normy i reguły w toku swobodnego ścierania się 
argumentów i kontrargumentów, kiedy o definiowaniu 
formy architektonicznej rozstrzygają zróżnicowane 
poglądy w sferze pragmatycznej i estetycznej, kul-
turowej i społecznej. Wszystko to inspiruje refleksję  
o poszukiwaniach walorów architektonicznego pej-
zażu przedtem i teraz. 

Klimat teraźniejszości wyznaczają przypływy lub 
odpływy myśli: przypomnień i zapomnień, wzrasta-
jących i zamierających oczekiwań, wysokich tonów 
i nagłych wyciszeń, nasycenia i wygasania znaczeń, 
niespodziewanych pojawień się i braku dalszych 
ciągów, umykających intuicji. Nieuchwytność i nie-
przewidywalność ruchu myśli sprawia, że nie da się 
przewidzieć skutków żadnego z tych procesów i trak-
tować je jako obietnicę, która musi być dotrzymana. 
Architektura dziś jest olbrzymim ekranem, na którym 
rozpościera się projekcja wielu możliwości. Instynkt 
tworzenia prowokując niespokojne umysły czyni 
eksperyment szczególnym środkiem zaspokajania 
ciekawości w odkrywaniu nieznanego.

Sztuka budowania dziś kojarzy się z rodzajem gry, 
w której zmieniające się w przestrzeni wątki, obrazy 
rzeczy czy ich fragmenty ujawniają możliwość ist-
nienia wielu porządków. Określają one klimat świata 
współczesnej architektury, budowę dzieła tej sztuki, 
które z takiej przestrzeni wyrasta i jednocześnie taką 
tworzy. 
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Przedtem i teraz swoboda architekta była i jest 
efektem zmagań z ograniczeniami. W głębi jego 
duszy pojawia się tęsknota za spontanicznością, za 
improwizacją, która tak jak w muzyce jazzowej uciele-
śnia fantazje i chęć odkrywania nieznanych kształtów. 
Jednak tajemnica definiowania formy architektury tkwi 
w geometrii. To ona dyscyplinuje wyobraźnię i wska-
zuje właściwe proporcje kształtów ucieleśnionych 
w stosownym budulcu w myśl precyzyjnej zasady 
konstrukcyjnej.

Wciąż rzucane są na szalę wagi zalety lub wady 
takiej czy innej budowli. Oceny nie przefiltrowane 
przez stosowny dystans czasu nie mogą rościć sobie 
prawa do formułowania opinii. Rzeczy architekto-
niczne bowiem, jak potwierdza historia, oddziałują 
ze szczególną energią, której nikt poza czasem nie 
stworzy. Być może jest ona taka, jaką odczuwa się  
w pierwszych awangardowych projektach z początku 
ubiegłego wieku. Ich poetyka sprawiła, że architektura 
nowoczesna odróżnia się od wszystkich poprzedza-
jących ją „stylów”.

Wartości, które wnosi każda cywilizacja, są na-
stępstwem splotu, współzale żności jaka zachodzi 
między myślą abstrakcyjną a praktyczną działalno-
ścią fizyczną. Architektura jako sztuka interpretacji 
geometrii jest grą w skali budowli, miejsca i miasta, 
grą o doskonałość rozumianą jako dążenie i po-
szukiwanie relacji pomiędzy tradycyjnymi normami 
poprawności i eksperymentem w sztuce budowa-
nia. Jest ona grą o jakość mierzoną nie poprzez 
kategorie mody czy stylu, lecz poprzez tożsamość 
przekonującą spójnością, nienagannym wyglądem 
całości skomponowanej z elementów uznanych 
za dobre, poprzez witruwiański decor, stosowność 
stworzoną przez architekta.

Dziś tak jak i wczoraj definiowanie architektonicz-
nej kompozycji jest efektem myślenia wspierającego 
odnajdywanie, odkrywanie formy. Sztuka architekto-
niczna rządzi się przyjętymi zasadami geometrii for-

my, wewnętrzną harmonią struktury, żyje dzięki swej 
bezpośredniej instynktownej wymowie, co sprawia, 
że trudno sprowadzić ją do prostych jednoznacznie 
wytłumaczalnych reguł.

Znaczenie architektonicznej idei także dziś może 
przywodzić na myśl zasadność retoryki – pierwotnie 
sztuki przekonywania, kiedy podważane są uznane 
normy i reguły postępowania, kiedy w toku ścierania 
się argumentów i kontrargumentów podejmowane są 
ważkie decyzje kształtujące inne poglądy, inne drogi 
myślenia wpływające na nowy porządek rzeczy. Okre-
ślenie „oryginalność” wpisywało się w sferę sztuki  
i było, i jest utożsamiane z fizyczną autentycznością 
rzeczy gwarantującą to, że nie jest ona podróbką, 
falsyfikatem czy fałszerstwem, przeciwnie tworem 
sztuki wynoszonym na szczyt hierarchii wartości 
artystycznych. Oryginalność oznaczała wyjątkową 
wartość rzeczy, niepowtarzalną, uznawaną za efekt 
twórczej indywidualności. 

Określenie „oryginalna architektura” kieruje więc 
uwagę na jej innowacyjny, zadziwiający kształt, zaska-
kujący wyraz plastyczny stosowne wpisany w pejzaż 
lokalizacji. W języku potocznym mówi się „oryginalna 
budowla” o tej zwracającej uwagę niecodzienną 
formą, rzadko spotykaną. Przyznawane jej uznanie 
oznacza świadomość tego, że modelowanie kształtu 
wymagało wysiłku wolnej wyobraźni, porzucenia ru-
tyny, wykluczenia z pamięci obrazów rzeczy znanych 
czy widzianych. Oryginalność bez talentu jest trudno 
osiągalna. Toteż wybitni twórcy mieli zawsze najwięk-
szą siłę oddziaływania, wyznaczali tropy myślenia  
o architekturze, przedtem i teraz odkrywając nieznane 
terytoria wrażliwości, inspirujące kontynuatorów.

Klimat teraźniejszego czasu sprzyja realizacji ma-
rzeń, tęsknot, dążeń do pokonywania niemożliwego. 
Konstruktorzy zmagają się z problemami statyki,  
a architekci skupiają uwagę na poszukiwaniu ory-
ginalności formy budowli wydobywanej za pomocą 
stali, żelbetu i szkła...



202

Te tropy myślenia w czasie nowoczesnym są aktu-
alne także dziś. Wytyczają one drogi pluralistycznego 
myślenia i działania architekta. Wrażliwość architek-
tów twórców, reagujących tak wczoraj jak i dziś na 
klimat czasu teraźniejszego, ujawnia się w pomysłach 
przemawiających na rzecz nobilitacji przestrzeni archi-
tektonicznej. Traktowana jest ona jako podstawowy 
budulec inspirujący wskazywanie ważnych miejsc 
wyznaczanych przez architekturę.

Dziś tak jak i wczoraj kształt uformowany w my-
ślach rozstrzyga o zasadzie kompozycyjnej – sy-
metrii lub asymetrii, o doborze form zamkniętych  
i otwartych, regularnych i swobodnych, o grze linii, 
figur i brył, kolorów i faktur, świateł i cieni. Przestrzeń 
architektoniczną definiowaną dziś odczytać można 
poprzez obrazy wskazujące na możliwość istnienia 
wielu porządków. Określają one, pejzaż dzisiejszego 
świata architektury, budowę dzieła tej sztuki, które  
z takiej przestrzeni wyrasta i jednocześnie taką two-
rzy. Owa przestrzeń jest jednocześnie konstruowana  
i dekonstruowana, zdarzają się w niej nieoczekiwane 
sąsiedztwa form, metafory stają się dosłownością, 
fikcje wkraczają w realność. Różne światy form stają 
się bliskie, chociaż ich granice jakby rozmywają się  
i tracą ostrość. Nawet te opozycyjne względem siebie 
skłaniają się ku temu, aby objawiać się jako cząstkowe 
chociaż nie zintegrowane. Opozycja pojawiających się 
form nie ma charakteru demonstracji. Żadne bowiem 
układy przeciwstawne jak wydaje się nie roszczą już 
sobie prawa do budowania systematyzującego mia-
nownika. Ów nieporządek, który słuszniej byłoby uznać 
za szczególny przypadek porządku, wciąż rozbudza 
emocje historyków i krytyków sztuki i zaprząta uwagę 
samych architektów.

Status nowości w architekturze niemal kojarzy 
się z tempem przemian i przekształceń trwają-
cych od początku ubiegłego stulecia w różnych 
dziedzinach. Owe przewartościowania Władysław 
Tatarkiewicz przypisuje „sądom”, które w momen-

cie wypowiadania mają charakter analityczny lub 
wartościujący. Inność dyktują sądy wartościujące 
czy sądy smaku, wyznaczając nowatorskie prądy 
mody znamionujące kolejne teraźniejszości. Sądy 
analityczne, formułujące pojęcia ogólne, wydają 
się być punktem odniesienia, przedmiotem refleksji  
w tych momentach, kiedy innowacyjne pomysły 
kształtują odmienne poczucie „smaku”. Siłą mo-
toryczną przemian są zwykle przeciwstawne sys-
temy wartościowania. W tej rozgrywce Mieczysław 
Porębski za możliwe uznaje dwie strategie: grę  
o doskonałość, rozumianą jako dążenie do ustalonej, 
tradycyjnej normy poprawności, i grę o prawo do 
eksperymentu, co dotyczy rozszerzenia terytoriów 
poszukiwań poprzez odrzucenie jakichkolwiek ogra-
niczeń. Względna niezależność od sytuacji sztuki  
i smaku, fluktuacji kierunków artystycznych została 
przyznana „sądom analitycznym” wyjaśniającym 
pojęcie sztuki, piękna, wdzięku, artyzmu, stosunku 
artysty do dzieła i dzieła do natury. Natomiast „sądy 
wartościujące” orzekające czy piękne jest bogactwo 
form czy ich prostota, dzieła sztuki proste i naturalne 
czy właśnie niezwykłe i wymyślne utożsamiane są 
z „sądami smaku”, ściśle powiązanymi i znamionu-
jącymi sztukę i codzienne życie. 

Dziś spełnia się hasło all right Roberta Venturie-
go, odnotowane w Complexity and Contradiction in 
Architecture w1966 r., w skali szerszej niż zamierzał to 
pomysłodawca. O formie architektonicznego pejzażu 
rozstrzyga nie jedna dominująca idea lecz idee, nie 
jeden stabilizujący kierunek lecz kierunki. Instynkt 
tworzenia prowokując niespokojne umysły czyni 
eksperyment szczególnym środkiem zaspokajania 
ciekawości w odkrywaniu nieznanego.

Architektura dziś znajduje się w sytuacji szcze-
gólnej. Poruszamy się wśród różnorodności stylów, 
kierunków i idei. Nastał czas, kiedy sztuka budo wania 
obywa się bez jednej ogólnej teorii wyznaczającej 
oryginalność czasu teraźniejszego. Przeciwnie ar-
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chitektura dziś swą oryginalność czerpie z różnoro-
dności kierunków, idei i pomysłów. Zjawisko szybko 
zmieniających się postaw estetycznych towarzyszy 
ujawnianiu się indywidualności artystycznych, którym 
nie towarzyszą szkoły twórcze, co więcej, wydaje się, 
że ich architektoniczne idee nie mogą być kontynu-
owane. Tak wczoraj jak i dzisiaj wzrok zatrzymują te 
budowle, które uwrażli wią na to co zmysłowe: na 
rozbłysk światła, na barwę dźwięku, na czystość linii, 
na grę kolorów, ale nade wszystko także na to, co  
w obrębie zmysłowego wymyka się zmysłowości – na 
formę stworzoną przez architekta.

Potwierdza się to, co Plotyn ujmuje w słowach: ka-
mień, któremu sztuka nadała piękną formę, jest piękny 
nie dlatego, że jest kamieniem, bo w takim razie byłby 
piękny i drugi kamień, lecz dla formy jaką nadała mu 
sztuka. Forma zanim weszła w kamień tkwiła w umy-
śle artysty, tkwiła w nim nie dlatego że posiadał oczy  
i ręce, lecz dlatego, że posiadł sztukę.

Esej opracowano na podstawie wydawnictwa: M. Misią-
giewicz, Architektoniczna geometria, wyd. Wydział Architek-
tury, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
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ARCHITECTURAL IDEAS TODAY

Today’s architecture is an enormous screen on which a projection of diverse forms spreads.

Keywords: architecture, form, space

In one of his lectures delivered at the Faculty of 
Architecture, Yale University, at the beginning of the 
1960s, Paul Rudolph said, any art is an illusion, and 
any illusion is based upon exclusion; an architect does 
not solve all the problems, he just aims at solving and 
systematizing several of them. Elias Zenghelis’s com-
ment was adjusted to this trope of reasoning: instead 
of concentrating on ideas, we concentrate on a style 
– the history of architecture from Stonehenge to Villa 
Savoye is nothing but the history of ideas.

The diversity of scenes in the theatre of modern 
architecture may be explained by some outstanding 
creators’ slogans – ideas concerning the relations 
between a form and a function: Mies – less means 
more – and his adversary Venturi – more does not 
mean less, Sullivan – a form depends on a function 
– and Johnson – a form emerges from the preceding 
form not a function. Mendelsohn combined a function 
with dynamics because he believed that a function 
without sensitivity remained a casual construction. 
According to Le Corbusier, architecture is a play of 
bodies in the light. These thoughts are adjusted to the 
climate of a quest for the shape of a contemporary 
architectural space, too.

These days, the sense of an architectural idea 
may also recall the plausibility of rhetoric when norms 
and rules are questioned in a free clash of arguments 

and counterarguments, when diverse opinions in 
the pragmatic sphere as well as cultural and social 
aesthetics determine defining an architectural form. 
All this has been inspiring a reflection on a search for 
the values of an architectural landscape.

The climate of the present is determined by tides of 
thoughts: remembering and forgetting, growing and 
falling expectations, high pitches and sudden silenc-
es, increasing and decreasing meanings, unexpected 
appearances and a lack of continuations, escaping 
intuitions. The elusiveness and unexpectedness of the 
movement of thoughts makes it impossible to predict 
the results of any of these processes or treat them 
as a promise which must be kept. Today’s architec-
ture is an enormous screen on which a projection of 
numerous possibilities spreads. Provoking restless 
senses, the creative instinct makes experimentation  
a special means of satisfying curiosity in the discovery 
of the unknown.

Today, the art of construction is associated with  
a game where threads, images or their fragments 
changing in space reveal the potential of numerous 
orders. They define the climate of the world of contem-
porary architecture, the construction of a work of art 
which grows from such a space as well as forms it.

An architect’s freedom has always been the effect 
of his struggle against limitations. Deep inside his soul, 
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there is a longing for spontaneity, improvisation, which 
– just like in jazz – embodies fantasies and the will to 
discover some unknown shapes. However, the mystery 
of defining the form of architecture lies in geometry. It 
disciplines imagination and indicates suitable propor-
tions of shapes embodied in a proper building material 
according to a precise constructional principle.

The advantages and disadvantages of various 
edifices still tremble in the balance. Assessments 
not filtered through a suitable distance of time can-
not claim a right to formulate opinions because 
architectural things – as history proves – influence 
with peculiar energy which only time can conceive. 
It can be seen in the first vanguard designs from the 
early twentieth century whose poetics distinguishes 
modern architecture from all the preceding “styles”.

Values brought by every civilization result from an 
interrelation between an abstract thought and a prac-
tical physical activity. Architecture as the art of inter-
preting geometry is a game in the scale of an edifice,  
a place and a city, a game for perfection understood 
as the pursuit of relations between the traditional 
norms of correctness and experimentation in the art of 
construction, a game for quality measured by identity, 
convincing cohesiveness, the flawless appearance of  
a whole composed of elements considered as good, 
by Vitruvian décor, adequateness created by an archi-
tect instead of the categories of fashion or style.

Defining architectural composition has been the ef-
fect of reasoning which supports finding, discovering 
a form. Architectural art is governed by the accepted 
principles of the geometry of form, the inner harmony 
of structure; it lives owing to its direct instinctive ex-
pression which makes it hard to reduce it to simple, 
unambiguously explainable rules.

These days, the sense of an architectural idea 
may also recall the validity of rhetoric – originally 
the art of conviction – when norms and rules of 

conduct are questioned, when significant decisions 
are taken to shape different opinions, different ways 
of thinking which influence the new order of things 
in a clash of arguments and counterarguments. The 
term “originality” has been adjusted to the sphere of 
art and associated with the physical authenticity of  
a thing guaranteeing that it is not a fake or a forgery; 
quite the contrary, it is an oeuvre of art placed on top 
of the hierarchy of artistic values. Originality means  
a special, unique value of a thing considered as the 
effect of creative individuality.

So, the term “original architecture” draws our 
attention to its innovative shape, surprising artistic 
expression suitably adjusted to the landscape of  
a location. In the colloquial language, “an original 
edifice” refers to a rare, unheard-of form. Approba-
tion means the awareness of the fact that model-
ling a shape requires the effort of free imagination, 
abandoning routine, excluding known or seen images 
of things from memory. Originality without talent is 
unattainable. That is why outstanding creators have 
always been so influential – they set tropes of thinking 
about architecture, discovered unknown territories of 
sensitivity, inspired their continuators.

The climate of the present is conducive to the realiza-
tion of dreams, longings, desires to overcome the im-
possible. Constructors struggle against the problems of 
static, while architects focus their attention on a search 
for the originality of the form of an edifice produced by 
means of steel, reinforced concrete and glass…

These tropes of reasoning are still valid in modern 
times. They set ways of an architect’s pluralistic thinking 
and acting. The sensitivity of architects-creators reacting 
to the climate of the present is revealed in ideas which 
support the distinguishment of architectural space. It  
is treated as the basic building material that inspires the 
demarcation of important architectural places.

A shape formed in imagination determines the 
compositional principle – symmetry or asymmetry,  
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Rene Magritte, A Castle in the Pyrenees
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the choice of closed and open, regular and free forms, 
the play of lines, figures and bodies, colours and tex-
tures, lights and shadows. Architectural space defined 
today should be read through images indicating exist-
ence of many orders. They define the landscape of the 
world of contemporary architecture, the construction of 
a work of art which grows from such a space as well as 
forms it. At the same time, this space is constructed and 
deconstructed, unexpected neighbourhoods of forms 
appear, metaphors become literalness, fictions enter 
reality. The different worlds of forms get close to each 
other although their borderlines lose their sharpness. 
Even the opposite ones manifest themselves as partial 
even though not integrated. The opposition of forms is 
not of demonstrative character. It seems that no contra-
dictory layouts claim right to build a systematizing com-
mon denominator any more. This disorder, which could 
be considered as a special case of order, still arouses 
historians, art critics and architects’ emotions.

The status of novelty in architecture is associated 
with the pace of changes and transformations which 
began in the early twentieth century in various fields. 
Władysław Tatarkiewicz attributes these revaluations 
to “judgments” which are of analytical or valuating 
character. Otherness is dictated by valuating judg-
ments or judgments of taste determining innovative 
trends which indicate consecutive periods. Analytical 
judgments which formulate general notions seem 
to be a reference point, the subject of reflection 
when innovative ideas shape a different sense of 
taste. The driving forces of transformation are usu-
ally contradictory systems of valuation. Mieczysław 
Porębski acknowledges two possible strategies:  
a game for perfection understood as pursuing a set-
tled, traditional form of correctness, and a game for 
the right to experiment which concerns extension of 
the territories of search by rejecting any limitations. 
Relative independence of the situation of art and 
taste, the fluctuation of artistic trends was given to 

“analytical judgments” which explain the notions of 
art, beauty, grace, artistry, an artist’s attitude towards  
a work and a work’s attitude towards nature. “Valuat-
ing judgments”, which determine whether the rich-
ness of forms or their simplicity, simple and natural or 
unusual and sophisticated works of art are beautiful, 
are associated with “judgments of taste” being a stamp 
of art and everyday life.

Robert Venturi’s slogan all right – included in Com-
plexity and Contradiction in Architecture in 1966 on  
a broader scale than the originator planned – is being 
fulfilled. The form of an architectural landscape is not 
determined by one dominating idea but by ideas, not 
by one stabilizing directions but by directions.

Today’s architecture finds itself in a special 
situation. We move in the diversity of styles, trends 
and ideas. The art construction can do without one 
general theory defining the originality of the present. 
Quite the contrary – architecture derives its originality 
from a variety of trends and ideas. The phenomenon 
of changeable aesthetic attitudes accompanies the 
appearance of artistic individualities without any 
schools. What is more, it seems that their architectural 
ideas cannot be continued. We fasten our eyes upon 
edifices which sensitize us to the sensual: the flare-up 
of light, the timbre of sound, the purity of lines, a play 
of colours but first of all to something which escapes 
sensuality – a form created by an architect.

Plotinus’s words are verified: a stone which 
received a beautiful form from art is beautiful not 
because it is a stone – otherwise every stone would 
be beautiful – but for the sake of this form. Before 
the form entered the stone, it was stuck in the artist’s 
mind – it was inside him not because he had got eyes 
and hands but because he mastered art.

Based on: M. Misiągiewicz, Architektoniczna geometria, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology 
Press, Kraków 2005.
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REAKCJA FORMY 1. KRÓTKI WYKŁAD O ARCHITEKTURZE

Niniejszy krótki esej przeznaczony jest dla studentów architektury oraz dla wszystkich zadających sobie 
pytanie, co jest celem tworzenia architektury i jakiego rodzaju specjalistyczna wiedza potrzebna jest do jej 
budowania.
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Nie wszyscy zgadzają się z tezą, że w dzisiejszych 
czasach każdy ma własne wyobrażenie o tym, czym 
jest architektura, wyobrażenie ukształtowanie życiem 
we współczesnych miastach, przechowujących  
w czasie ogólnie uznane wartości. Weźmy tak liczne 
przykłady pięknych teatrów zbudowanych we wło-
skich miastach w XIX wieku i odwiedzających je osób, 
zachwyconych za każdym razem, każda na swój 
sposób, nobliwą i jednocześnie sprzyjającą zabawie 
atmosferą nadającą tym miejscom niepowtarzalny 
charakter.

Jak wiadomo, wizyta w każdym z tych teatrów to 
niezwykłe doświadczenie. Spiętrzone loże ułożone  
w kształt podkowy zwracają się w stronę miejsca, które 
– póki światło pada na widownię – pozostaje tajemni-
cze, wyciszone i odkrywa się przed nami dopiero, gdy 
gasną górne światła. W tym właśnie miejscu, do tego 
celu stworzonym, zaczyna się przedstawienie.

Zastanawiam się, czy ktoś, kto doświadczył cze-
goś takiego, może jeszcze nie wiedzieć, czym jest 
architektura. Oczywiście, że wie – przynajmniej w tym 
konkretnym momencie, w chwili, gdy gasną górne 
światła i rozświetla się scena, w chwili, gdy w teatrze 
zaczyna się spektakl.

Potem, gdy przedstawienie dobiega końca i obie 
części teatru są tak samo oświetlone, magia miejsca 

i przeżycie znikają i prawie nikt (z nielicznymi wyjąt-
kami) nie pamięta, że uczestniczył w przeżyciu ar-
chitektonicznym. Co najwyżej przypisują to wrażenie 
do czasu przeszłego myśląc, że tylko w przeszłości 
mogły powstawać tak magiczne miejsca.

Nigdy nie rozumiałem tej potrzeby rozróżniania  
i oddzielania poszczególnych okresów historycznych, 
stojącej w sprzeczności z przeszłością, która zawsze 
wydarza się we właściwym czasie. Taki podział izoluje 
teraźniejszość od biegu historii ograniczając jej pole 
manewru w imię narzucającej różnorodność nowo-
czesności. Tak jakby nasza kultura była ściśle zwią-
zana z czasem, w którym żyjemy. Dla wielu ludzi ani 
przeszłość, ani przyszłość nie mają żadnej wartości, 
liczy się jedynie czas teraźniejszy.

Odwiedzającym go szkolnym grupom Panteon 
przedstawiany jest jako cud przeszłości, jej nie na-
leżący już do nas świadek. Żaden z licznych prze-
wodników nie zwraca uwagi na przeżycie związane z 
samą wizytą w tym budynku, zaczynając od przejścia 
między szesnastoma olbrzymimi granitowymi kolum-
nami, przez przekroczenie przedsionka, po wnętrze 
olbrzymiej kopuły, przytłaczającej wszystko i każde-
go. Wejście pod sklepienie Panteonu to niezwykłe 
doświadczenie związane z budynkiem jako takim. 
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Inne piękne i znane kopuły są zawsze wysoko ponad 
głową obserwatora. W tym przypadku jest inaczej, 
tutaj kopuła jest blisko, a wszystkie jej detale łączą 
się w niepowtarzalną całość.

Czy jest jakiś powód, dla którego to przeżycie nie 
ma żadnej wartości w czasie teraźniejszym? Czy musi 
być przypisane jedynie do czasu, w którym powstał 
ten niezwykły budynek?

Gunnar Asplund chciał uzyskać takie samo wraże-
nie, choć w innej skali, opierając na wymiarach ciała 
ludzkiego proporcje swojej kaplicy na sztokholmskim 
cmentarzu leśnym. Asplund chciał odkryć na nowo, 
korzystając z tej „ludzkiej” miary, wrażenie towarzy-
szące przejściu przez las kolumn i przedsionek aż 
po idealną półsferyczną kopułę, miejsce zdarzeń. 
Budynek stoi w lesie, malowane na biało drewniane 
kolumny są alegorią i kontynuacją pni otaczających 
drzew, a pod kopułą odbywają się ceremonie po-
grzebowe, których sama kopuła jest równocześnie 
niejako ucieleśnieniem. Nawet jeżeli ceremonia akurat 
się nie odbywa, to forma tego niewielkiego budynku, 
wpadające do wnętrza naturalne światło, ustawione 
w krąg wysokie siedzenia sprawiają wrażenie, jakby 
uroczystość miała się zaraz zacząć, tak silny jest 
ewokatywny charakter całości.

Wracając jednak do Panteonu – jaka część znacze-
nia tego niezwykłego budynku nam się objawia? Czy 
zwiedzający zdają sobie sprawę, choć przez chwilę, 
że piękno tego budynku należy do naszej kultury  
i że możemy odtworzyć je w innym miejscu, w innych 
formach? Być może przychodzi to do głowy tylko 
osobom o silnym architektonicznym powołaniu.

Wspomniane przeżycia to także lekcje architektury 
pokazujące jak za jej pomocą można wywoływać 
głębokie emocje. Nie tylko przelotne wrażenia, co 
wielu dzisiaj zdaje się wystarczać, lecz uczucia, dzięki 
którym poznajemy niezmienne w czasie wartości.

Lekcja, jakiej udziela nam Partenon jest trudniej-
sza o tyle, o ile trudniej nam zrozumieć znaczenie 

tej budowli. Fascynuje nas jej zmyślna konstrukcja, 
siła wyrazu poszczególnych elementów, potęga jego 
kolumn, precyzja ich wykonania i ustawienia, ale 
wymyka się nam ogólne znaczenie budynku jako 
całości. Mówiąc dokładniej, wymyka się nam jego 
pierwotne znaczenie, pozostaje jedynie historyczne 
znaczenie budowli, która od wieków wznosi się nad 
Atenami i oglądana z każdej perspektywy zdaje się 
górować nad nami niczym znak ostrzegawczy.

Żaden inny budynek na świecie nie prezentuje 
się w ten sposób, co jednak nie przybliża nas do 
greckiej świątyni, raczej trzyma nas od niej na dy-
stans. Jej aktualność sprowadza się do samego aktu 
wytyczenia i osłonięcia czegoś, czemu przypisano 
wielką wartość. Jednak świątynia, o ile nie jest ruiną, 
jest niedostępna. Otacza cellę będącą mieszkaniem 
bóstwa, któremu jest poświęcona. Zwykli obywatele 
nie są tu mile widziani – solidne kolumny otaczające 
cellę pierścieniem i podtrzymujące dach zagradzają 
im drogę, trzymają na dystans, budzą szacunek.

Greckie świątynie dają się podziwiać, ale nie 
zwiedzać, są schronieniem bóstw kryjących się  
w środku niczym w skarbcu. Stąd też ludzie podziwiali 
w nich zawsze metody konstrukcji, proporcje poszcze-
gólnych części i sposób ich łączenia. Innymi słowy, 
zawsze studiowano język konstrukcji, nigdy natomiast 
nie zajmowano się jej głębszym sensem. Stąd pewna 
niekonsekwencja: z jednej strony świątynię grecką 
uważa się za prototyp architektury, z drugiej jest to 
niedostępny monument zamieniony w obiekt kultu.

Pozwala to zrozumieć słowa Le Corbusiera, zda-
niem którego prawdziwym twórcą świątyni był wielki 
rzeźbiarz Fidiasz, a nie architekt Iktinos. Partenon 
to dzieło powierzone raczej językowi konstrukcji niż 
definicji typologicznej, która przez wieki nie uległa 
zmianie.

Rzymianie zamienili świątynię na bazylikę, miejsce 
zgromadzeń, gdzie każdy mógł wejść do otoczonej 
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kolumnami i przekrytej wielkim dachem przestrzeni. 
Ta ogromna, otwarta przestrzeń staje się motywem 
architektonicznym stosowanym przy wznoszeniu 
siedzib instytucji publicznych, szukaniu formy dla 
miejsc zgromadzeń: miejsc, którym – za wyjątkiem 
oddania ogólnego znaczenia gromadzenia się jako 
matrycy kształtującej miejsca – nie jest przypisana 
żadna konkretna funkcja.

Jak widać z historii KOLEJNE EPOKI PRZEKAZUJĄ 
SOBIE nie tyle formy architektoniczne, co przyczyny 
i motywy powstawania dzieł architektury.

Definicja auli jako wspólnego miejsca, miejsca 
zgromadzeń zbudowanego tak, by przywoływał ideę 
wspólnoty, była jednym z tematów podejmowanych 
przez Miesa van der Rohe. Gdyby doszło do realizacji 
Convention Hall w Chicago, budynek ten byłby jed-
nym z cudów współczesnego świata: niespotykanej 
wielkości przestrzeń, mogąca pomieścić 50 000 osób, 
ograniczona czterema marmurowymi ścianami wyty-
czającymi kwadrat o boku 200 metrów. Gigantyczne 
ogrodzenie definiuje miejsce zgromadzeń i uosabia 
ideę wspólnoty.

Nikt wcześniej nie zdołał przekryć tak ogromnej 
przestrzeni nie tracąc świeckiego charakteru miejsca. 
Być może nikt wcześniej nie odczuwał takiej potrzeby. 
Ta potrzeba jest motywacją projektu, a jego kształt jest 
tej potrzeby wyrazem. Zastanówmy się nad samym 
aktem wygradzania przestrzeni – aktem świętym, 
powtarzanym w historii ludzkości za każdym razem, 
gdy w określonej przestrzeni powstawała potrzeba 
oddzielenia wnętrza od zewnętrza. Odgrodzić po to, 
by chronić, lecz także po to, by określić, by uczynić 
miejsce właściwym i rozpoznawalnym.

Za pomocą tego samego aktu Mies konstruuje 
swoje domy, będące przede wszystkim miejscem 
chronionym i określonym, miejscem, które dla kogoś 
jest równoznaczne z pojęciem domu. W obrębie tego 
ogrodzenia z nagich cegieł dom może być zbudo-
wany na najrozmaitsze sposoby. To, co się liczy, 

co sprawia, że rozpoznajemy w domu miejsce do 
mieszkania, to ogrodzenie.

Wracając do kwestii historii, zastanówmy się, 
co różni dom starożytny od tych „wygrodzonych” 
miejsc Miesa? Z całą pewnością podstawa praktyczna  
i religijna, materiał i rodzaj konstrukcji, ale już chęć 
nadania tożsamości i uczynienia rozpoznawalnym 
domu jako miejsca pozostaje ta sama.

Mając podjąć temat domu i w radykalny sposób 
ustanowić na nowo kulturę zamieszkiwania w kontek-
ście czynszowych kamienic XIX-wiecznego Paryża, Le 
Corbusier zadał sobie pytanie, jaki jest najpiękniejszy 
dom zbudowany kiedykolwiek w Paryżu, jeśli nie sie-
dziba króla i jego dworu, dlaczego mieszkańcy miasta 
nie mieliby mieszkać w domach równie pięknych, jak 
królewski. Oczywiście mówiąc o wspaniałości domu 
króla Francji, Le Corbusier nie ma na myśli bogactwa 
mebli, złoceń luster i wystawnych dekoracji. Ma na 
myśli – i to projektuje na nowo – sekwencyjne ukła-
dy dziedzińców otwartych na dające się podziwiać  
z każdego okna ogrody Les Tuileries. To wciąż rodzaj 
wygradzania budynku z zapewnieniem jednak widoku 
na dziewiczy krajobraz. Le Corbusier musiał znaleźć 
nowy model architektury mieszkaniowej, który usta-
nowiłby relację między domem a naturą i odnalazł 
go w pałacu w Luwrze.

Każdy moment w historii ma swoje ideały, które 
architektura próbuje realizować, znaleźć formy mające 
je urzeczywistnić. Weźmy renesansową ideę jedności, 
ustalającą formalne analogie między architekturą  
i naturą lub Oświecenie poszukujące bliskości  
z naturą w momencie, w którym rozwój wielkich 
miast zdawał się wykluczać jakąkolwiek możliwość 
takiej relacji.

Mies, podobnie jak Le Corbusier, również poszuki-
wał tego związku, stąd wzięły się cztery wieże stojące 
niczym kostki domina na brzegu jeziora Michigan 
w Chicago. Cztery wieżowce ustawione są tak, aby 
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z okien jak największej liczby mieszkań widać było 
jezioro, aby nawet najmniejsze, jednoprzestrzenne 
mieszkania zredukowane do jednego dużego pokoju 
miały swoją rację bytu, najważniejszą rację istnienia 
domu, miejsce, z którego można oglądać naturalny 
krajobraz.

Ukształtowanie się tego ideału ustanawianej na 
nowo relacji z naturą stanowi wyjaśnienie wszyst-
kich twórczych poszukiwań dotyczących domu  
w architekturze XX wieku. To idealne dążenie jest tłem 
wszystkich wyborów dokonywanych w tym okresie, 
zaczynając od orientacji po rozplanowanie domów 
i mieszkań.

Jak widać, motywacją architektury jest zawsze 
program leżący niejako poza nią, w generującym ją 
społeczeństwie. Począwszy od teatru o odbijających się 
w sobie nawzajem dwóch przeciwstawnych częściach, 
po aulę jako miejsce zgromadzeń przywołującą ideę 
wspólnoty, dom jako najwspanialsze miejsce naszego 
życia, przywołujący tę charakterystyczną odpowied-
niość, architektura zawsze wymaga odnośnego pro-
gramu, przyczyny, konieczności, dostarczanych, krótko 
mówiąc, przez tworzące architekturę społeczeństwo.

Musimy zdawać sobie sprawę z tej potrzeby, 
ocenić stopień jej uniwersalności, rozbudowywać jej 

wartość, aż uznamy ją za część naszej kultury i odtwo-
rzymy w formach architektonicznych, gdyż poprzez te 
formy może stać się zrozumiała dla wszystkich.

Wracając do teatrów w stylu włoskim: są one 
produktem silnej, szeroko rozpowszechnionej kul-
tury teatralnej i nadano im formę najodpowiedniej-
szą nie tylko z punktu widzenia funkcji użytkowej 
(złożona wzajemna relacja strefy widowni i sceny), 
lecz także, przede wszystkim, potrzeby stworzenia 
miejsca podpowiadającego wartość tej funkcji. Gdy 
oglądam przedstawienie w jednym z tych teatrów, 
gdy patrzę na rzędy pustych jeszcze balkonów, 
nie mogę powstrzymać myśli o tych wszystkich 
pokoleniach ludzi, którzy zajmowali w nich miejsca 
czekając na rozpoczęcie przedstawienia. To samo 
można powiedzieć o teatrach każdej epoki: wielkich 
przestrzeniach greckich amfiteatrów zwróconych  
w stronę morza czy teatrów rzymskich zamkniętych 
wyjątkową, symboliczną konstrukcją jak fasada pa-
łacu imperatora. Można to powiedzieć o wszystkich 
budynkach pod warunkiem, że zbudowano je z chęcią 
czytelnego przedstawienia ich reprezentatywnej roli, 
innymi słowy – o ile zbudowano je opierając się na  
metodach architektonicznych.
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Some might object that today everyone has an 
idea of what architecture is, an idea everyone has 
formed while living in our cities, which conserve 
unanimously recognized values in time.

I am thinking about the many very beautiful the-
atres built in the 1800s in Italian cities, the citizens who 
go to those theatres and each time they see them are 
again amazed by that noble yet playful atmosphere 
that gives them character, each in its own way. 

As everyone knows, entering these theatres is 
an extraordinary experience. The stacked balconies, 
arranged in a horseshoe form, face towards a place 
that – as long as the seating areas are lit – remains 
mysterious, mute, and reveals itself only when the 
house lights go down. In this place, built for this 
purpose, the performance begins. 

I wonder if a citizen who has lived this experience 
can still not know what architecture is. It is certain that 
he knows it, or at least he knows it in that precise 
moment, the moment in which the house lights are 
dimmed and the stage lights up, the moment in which 
the performance begins in the theatre.

Then, at the end of the show, when the two parts 
of the theatre are equally bright, the magic of the 
place vanishes with its experience and almost all 

(not precisely all) those who have been there forget 
that they have had an experience of architecture. Or 
they shut it off in the past tense, imagining that only 
in the past was it possible to construct such magical 
places. 

I have never understood this desire to distinguish 
and separate the periods of our history, denying the 
timeliness of the past. A distinction that isolates our 
time from the course of history, leaving it to its own 
devices in the name of modernity that imposes diver-
sity. As if our culture had to strictly belong to the time 
of our life. For many people, neither the past nor the 
future has a real value, but only the present.

This is how the school groups that visit the Pan-
theon are taught: to visit a wonder of the past that 
no longer belongs to us, but simply bears witness. 
Not one of the many guides calls attention to the 
experience of the visit in itself, from the passage 
through the sixteen gigantic granite columns to the 
crossing of the threshold to enter the grand cupola 
that overwhelms every thing, every person. Entering 
the dome of the Pantheon is a unique experience, 
precisely of this building alone. The other beautiful 
domes we know about are far away from those who 
observe them. Here that is not the case, here the 
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cupola is present and gathers, in a single unity, the 
many particulars it contains.

Why can this experience not have value in the 
present? Why must it be connected only with the time 
in which this marvellous building was built? 

Gunnar Asplund wanted to reproduce this expe-
rience, though not on the same scale as the Panthe-
on, taking the proportions of his Woodland Chapel 
(in the Stockholm cemetery) to the size of the bodies 
of visitors. Asplund wanted to rediscover, with those 
new measurements, the thrill of the passage from 
a forest of columns, across a threshold and into  
a cupola, a perfect semi-sphere that contains an 
event. The building is located in the woods, the 
columns of white painted wood are the continuation 
and allegory of the trunks of the surrounding trees, 
the dome hosts a funerary function and, at the same 
time, evokes it. During the visit to this small building 
the function may not be in progress, yet the form 
of the place, the natural light that enters, the high 
seats arranged in a circle give us the sensation that 
the service is about to begin, because the evocative 
quality of the whole is so strong.

But getting back to the visit to the Pantheon, what 
is understood of the meaning of this extraordinary 
building? Does it come to mind to any of the visitors, if 
only for a moment, that the beauty of that place belongs 
to our culture and that we can reproduce it in another 
place, with other forms? Perhaps it comes to mind only 
to those who have a strong architectural calling.

These experiences are also lessons of architectu-
re, lessons on how it is possible, with architecture, to 
produce profound emotions. Not just temporary sensa-
tions, as many are satisfied to do today, but emotions 
that make us recognize values that last in time.

The harder the lesson of the Parthenon is, the 
harder it is to understand its meaning. We are fasci-
nated by its skilful construction, by the expressive 

power of its parts, by the force of the columns, the 
precision of their assembly, but the overall meaning 
of the building escapes us. Or, more precisely, its 
original meaning escapes us, and what remains is 
the historical significance of a building that since the 
distant past has stood over the city of Athens and, 
from any vantage point, always seems to be higher 
than us, like an admonishing sign.

No other building in the world has such a pre-
sence, yet this is not what allows us to approach the 
Greek Temple; this authoritative presence, if anything, 
keeps us at a certain distance. What makes the Greek 
Temple timely is the recognition of the act of enclosing 
and protecting something to which great value is 
attributed. But the Temple is inaccessible, except as 
a ruin. The temple encloses and shelters the cella of 
the divinity for which it is made. It does not welcome 
citizens, in fact the sturdy columns that surround the 
cella and support the roof somehow repel them, keep 
that at the proper distance, commanding a sentiment 
of respect.

The Greek Temple lets itself be observed but 
not frequented, it is shelter of the divinity it protects, 
closed inside it as if in a treasure chest. This is why 
people have always admired temples for the modes 
of construction, the proportions of the single parts, 
their interconnections. In short, there has always been 
study of the language of construction and there has 
never been any discussion of its deeper reasoning. 
Hence its ambiguity: on the one hand the temple is 
considered the prototype of the architecture of all 
times, while on the other it is an impenetrable monu-
ment that is transformed into an object of worship. 
We can thus understand the words of Le Corbusier 
who considers Phidias, the great sculptor, the true 
author of the Temple and not Ictinus, the architect. The 
Parthenon is a work entrusted more to the language 
of construction than to the typological definition that 
remained unchanged for many centuries.
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The Romans transformed the Temple into the 
Basilica, to allow all those who would gather there, 
also for different reasons, to enter the hall, surrounded 
by columns and sheltered by a large roof. This large, 
undivided space becomes the architectural theme 
of those who want to construct the place of public 
institutions, those who want to give form to a place 
of gathering, a form not connected with particular 
functions but with the general meaning of gathering 
as the matrix of the form of the place. 

As we can see, history transfers from one era to 
another not so much the forms of architecture as 
the motivations for which a work of architecture was 
built. 

The definition of the hall as a collective place, 
constructed in a form that evokes the idea of com-
munity, would also become one of the themes of 
research of Mies van der Rohe. If the Convention Hall 
in Chicago had been built, it would have been one 
of the wonders of our time. A space of unusual size, 
built to contain 50,000 persons, determined by a 
marble wall on the four sides of a square measuring 
200 meters on each side. This gigantic enclosure 
defines the place of gathering and expresses the 
idea of community. 

No one before this had been able to cover a space 
of such size without sacrificing the civil character of 
the building. Perhaps no one before this had felt the 
need to do so. This need is the motivation behind 
the project, and its forms are the expression of that 
need. 

Think about the gesture of enclosing a place.  
A sacred gesture, repeated in the history of human-
kind every time the need arises to distinguish between 
an interior and an exterior of a circumscribed space. 
To enclose in order to protect, but also to identify, to 
make a place appropriate and recognizable.

With this same gesture of enclosure, Mies con-
structs his low houses that are first of all a protected 

and identified place, the place of one’s home. Inside 
that enclosure, of exposed bricks, the house can be 
constructed in the widest range of different ways. 
What counts, what makes the house recognizable as 
a place in which to stay is the enclosure. 

Getting back to the question of history, let’s ask 
ourselves what distinguishes the house of antiquity 
from this enclosed place of Mies. Certainly the prac-
tical and religious motivations of the enclosure, the 
materials and modes of construction, but not the 
will to identify and make recognizable the place of 
the home.

Having to approach the theme of the home and 
radically re-establish the culture of residence with 
respect to the rental homes of 19th-century Paris, 
Le Corbusier asks himself what is the most beautiful 
house ever built in Paris, if not the home of the king of 
France and his court, and he wonders why the citizens 
of Paris cannot all live in beautiful houses like that of 
the king. Of course when he thinks about the house 
of the king of France Le Corbusier is not thinking 
of the richness of the furnishings, the gilding of the 
mirrors, the sumptuous decorations; he is thinking 
about, and redesigns, that system of open courtyards, 
like a telescope, open on the gardens of Les Tuileries 
and beyond, seen in views from all the rooms. This 
is still a way of enclosing a building, leaving a per-
spective open toward ideally uncontaminated nature. 
In that moment Le Corbusier had that problem, he 
had to find a settlement model that would establish 
a relationship between the house and nature, and he 
found it in the palace of the Louvre.

Every moment in history has its ideals and archi-
tecture attempts to achieve them, to find the forms to 
make them reality. Just consider the Renaissance, the 
idea of the unity of creation that establishes forms of 
analogy between architecture and nature; or consider 
the renewed pursuit of the relationship with nature of 
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the Enlightenment, in the period in which the growth 
of big cities seemed to deny any possibility of such 
a relationship. 

Mies too, together with Le Corbusier, seeks this 
relationship, and this is the reason behind the four 
residential towers arranged like dominos on the bank 
of Lake Michigan in Chicago. The four tall buildings 
are positioned in that way in order to make the largest 
possible number of units face the lake, so that all the 
single apartments, each reduced to a single large 
room, would thus have a reason to exist, the main 
reason of the home, a place from which to observe 
the natural landscape.

The formation of this ideal, of a renewed rela-
tionship with nature, explains all the research on the 
house in 20th-century architecture. An ideal thrust 
that lies behind all the choices regarding the house 
in that period: from orientation to the positioning of 
buildings and dwellings.

As we can see, architecture is always motivated 
by a program that exists outside of it, in the society 
that produces it. From the theatre as the mutual 
reflection of two opposing parts, to the hall as a col-
lective place that evokes the idea of community, to 
the house as the resplendent place of our life, that 
evokes this characteristic of responding, architecture 
always requires a program of reference, a motivation, 

a necessity, in short, that is supplied by the society 
that produces it.

We have to know this necessity, to assess its 
degree of generality, to extend its value to the point 
of recognizing it as belonging to our culture and 
constructing it with the forms of architecture, be-
cause through these forms it can become evident 
to everyone. 

To return to the Italian-style theatres: they are 
products of a strong, widespread theatre culture and 
are built in the most suitable forms not only for their 
practical function (the complex relationship between 
audience area and stage) but also, and above all, to 
fulfil the desire to construct a place that suggests the 
value of that function. When I attend a performance 
in one of these theatres, when I look at the series of 
balconies still empty before the show, I cannot help 
but think of the many generations of people that have 
filled them, waiting for the performance to begin. This 
can be said of the theatres of all ages, of the grand 
spaces of the Greek theatres facing the sea, those of 
the Roman theatres that face an extraordinary, em-
blematic construction like the facade of the Palace of 
the Emperor. It can be said of all buildings as long as 
they are built with the will to make their representative 
function explicit, in short as long as they are built with 
the modes of architecture. 
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REWITALIZOWANA PUBLICZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA ŁODZI, 
JAKO OBSZAR ZNACZĄCYCH DOKONAŃ TWÓRCZYCH; DIALOG 
WSPÓŁCZESNYCH Z HISTORIĄ 

Zjawisko przekształcania miejskich przestrzeni publicznych, rodzi problem, nawiązania lub odrzucenia struk-
tur istniejących. Zadajmy pytanie, na ile decyzje o nawiązaniu czy odrzuceniu mogą stanowić o istotnych 
dokonaniach twórczych w ramach przekształceń przestrzeni w strukturach miasta. Niezbędna jest dyskusja 
nad dopuszczalnymi relacjami pomiędzy, odrzuceniem i twórczą kontynuacją; nad pojmowaniem przestrzeni 
architektonicznej jako tworzonej przez architektów zgodnie z posłannictwem odpowiedzialnego przekształ-
cania. Autorka przedstawia ten problem na tle działań środowiska projektantów w Łodzi.

Słowa kluczowe: przekształcenia, twórczość, przestrzeń architektoniczna, polityka miejska w Łodzi,  
dyskusja społeczna

Powszechne zjawisko przekształcania miejskich 
przestrzeni publicznych rodzi problem nawiązania lub 
odrzucenia struktur istniejących. Dylemat ten, stający 
przed wszystkimi uczestnikami procesu przekształceń, 
stanowi podstawę do szerokiej dyskusji publicznej  
i środowiskowej: architektów i urbanistów. Zadajmy 
pytanie, na ile decyzje o nawiązaniu czy odrzuceniu 
mogą stanowić o istotnych dokonaniach twórczych 
w ramach przekształceń przestrzeni publicznych mia-
sta. Autorka czynnie uczestniczyła w pracach komisji 
oceniających wyniki konkursów, organizowanych  
w Łodzi, w celu określenia metod „dobrych prak-
tyk” dla przekształceń centrum miasta i uzyskania  
w ramach dyskusji społecznej i środowiskowej 
konsensusu co do kierunku podejmowanych dzia-
łań przez władze gminy. Łódź stanowi interesujący 
przykład miasta, które po roku 89 ubiegłego wieku, 
stanęło przed dylematem konieczności przekształceń 

i definiowania przestrzeni architektonicznej. Po upad-
ku przemysłu włókienniczego, wielkie obszary zakła-
dów przemysłowych w śródmiejskich lokalizacjach 
zaczęły stanowić w istotnym zakresie o tożsamości 
miasta, jego twarzy i ciągłości. Wynikało to ze spe-
cyfiki struktury przestrzennej miasta przemysłowego, 
bujnie rozwijającego się w dziewiętnastym stuleciu 
i strukturze powstałej, (niestety z powodu pożogi 
wojennej wiele założeń nie ukończono) w okresie 
międzywojennym dwudziestego wieku budowanej dla 
potrzeb obsługi powołanego miasta wojewódzkiego. 
W ostatnim okresie, społeczeństwo Łodzi, podjęło 
dyskusję nad tożsamością miasta, rozpatrywaną  
w wielorakim aspekcie, również przestrzeni archi-
tektonicznej. Ogłoszono szereg konkursów o cha-
rakterze koncepcji urbanistyczno-architektonicznych 
dotyczących kluczowych przestrzeni miejskich – tj.: 
rejonów „zamykających” od południa i północy ciąg 
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ulicy Piotrkowskiej wraz z jej obszarem. (Konkurs na 
projekt koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Placu Niepodległości w Łodzi, Konkurs na 
projekt koncepcji zagospodarowania rejony Placu 
Wolności w Łodzi pod nazwą „U źródeł Piotrkowskiej”, 
konkurs na projekt koncepcji zagospodarowania ulicy 
Piotrkowskiej wraz z otuliną przestrzenną/ /w trakcie 
trwania/, pod nazwą „Wielkomiejska Piotrkowska”.) 
Duże zainteresowanie tematami ze strony projek-
tantów, zaowocowało wielorakim podejściem do 
sposobu postrzegania i rozumienia przestrzeni archi-
tektonicznej, roli kontynuacji i budowania awangardy, 
szczególnie w kontekście tradycji sztuki awangardo-
wej Łodzi. Elementy kulturowe i historyczne miejsc 
szczególnych dla miasta w pracach nadesłanych  
z różnych stron Polski i Europy potwierdziły słusz-
ność kreowania współczesnymi czy awangardowymi 
środkami przestrzeni architektonicznych w ramach 
budowania ciągłości postrzegania rangi miejsca. 
Okazało się również, że niedoceniane młode,  
w porównaniu z innymi miastami polski mieszczań-
stwo, okazało się wyjątkowo dojrzałe we wspólnym 
podejmowaniu strategicznych decyzji, ważących 
na wyglądzie przestrzeni architektonicznej miasta.  
Z zainteresowaniem społeczeństwo ogląda i dyskutu-
je nad wynikami konkursu na projekt przekształcenia 
i wyposażenia w nowe przyjazne elementy Pasażu 
Schillera. Postrzegana jako niezmiernie istotna 
przestrzeń, nobilitowana na główny plac miejski. Ta 
nobilitacja wzbudza szereg kontrowersji w środowisku 
łódzkich architektów, choć przyznać należy, że jest 
przez łodzian, raczej z powodów przyzwyczajenia 
niż z faktycznej funkcji, postrzegana jako zwyczajo-
we od dwudziestu lat miejsce realizacji przeróżnych 
projektów kulturalnych inicjowanych przez władze 
miasta i grupy artystyczne (Il. 1 i 2). Władze miasta 
rozumiejąc istotę sprawy ustami prezydenta dziękując 
konkurującym wypowiadają znamienne słowa dla 
kontynuowania procesu przekształceń: Wizerunek 

naszego miasta – obecny i ten przyszły, kreślony 
w wizjach architektów to temat, który porusza nas 
wszystkich. (…) Duża frekwencja świadczy o popular-
ności konkursów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 
dzięki którym miasto zyskuje bezcenną informację, 
w jakim kierunku należy zmierzać przy tworzeniu 
planów miejscowych oraz kreowaniu nowych prze-
strzeni wielkomiejskich [1]. Pojawia się świadomość 
konieczności kontynuowania wartości kulturowych 
przez promowanie wyjątkowej i awangardowej ar-
chitektury. Można było to zaobserwować w czasie 
dyskusji nad realizacją wyjątkowego obiektu dla 
siedziby centrum festiwalowego, zaproponowanego 
przez wyjątkowego architekta Franka Gehrego. Dys-
kusja co prawda na dzień dzisiejszy nie zakończyła 
się sukcesem zaistnienia obiektu wyjątkowej wartości, 
ale pokazała rodzenie się aktywnej, merytorycznej 
dyskusji, tej najważniejszej cechy społeczeństw 
demokratycznych; wróży to bardzo dobrze dla ko-
lejnych projektów, powstałych po rozstrzygnięciach 
konkursowych. To czym jest dla nas architektów  
i urbanistów definiowanie przestrzeni architektonicz-
nej pokazuje sposób projektowania przekształceń 
na terytorium całego kraju. Dyskusja w środowisku 
twórców, jakkolwiek niewystarczająca, świadczy  
o dylemacie pojawiającym się u tych, którym dane 
jest widzenie szersze niż zachowawcze i „bezpieczne” 
działanie w przestrzeni zastanej i odziedziczonej po 
poprzednikach. Chęć szerokiej akceptacji społecznej 
i środowiskowej często bywa elementem niestety do-
statecznie silnym, aby hamować nowe awangardowe 
podejście do definiowania składni architektonicznej 
dzieła, próby dodawania nowych wartości, jak to dla 
awangardy, często niezrozumiałych i odrzucanych  
a priori. Niezmiernie potrzebne jest pobudzenie dys-
kusji nad dopuszczalnymi relacjami pomiędzy nowym 
i starym, odrzuceniem i twórczą kontynuacją; dyskusji 
nad pojmowaniem przestrzeni architektonicznej jako 
tej najistotniejszej tworzonej przez architektów jako 
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posłannictwa i odpowiedzialnego przekształcania 
przestrzeni zgodnie z ideą europejskiej organizacji ar-
chitektów: propagować syntezę idei starych i nowych, 
organizować pracę interdyscyplinarną, uznać wagę 
zmian zachowań i modeli życia, unikać przyjmowania 
i eliminowania metod na podstawie kryteriów ide-
ologicznych z otwartością i różnorodnością podejść 
w ramach wspólnych celów, świadomie planować  
i zarządzać [2].

Jak kształcić społeczeństwo, świadome społe-
czeństwo demokratyczne, potrafiące w dyskusji, 
przyjmować rozwiązania twórcze, budujące najlepsze 
przestrzenie architektoniczne dla przyszłych poko-
leń z zachowaniem spuścizny przeszłych pokoleń. 
Jedyną drogą do uzyskania tego celu jest ciągłe 
prezentowanie zamierzeń inwestycyjnych, spotkania 
z szerokim przedstawicielstwem grup społecznych 
wraz z bezpośrednim włączeniem grup zaintereso-
wanych danym przedsięwzięciem do dyskusji nad 
jego skutkami przestrzennymi i kulturowymi dla tej 
grupy i całego społeczeństwa. W Łodzi dobre efekty 
uzyskano poprzez powołanie ciała społecznego  
w postaci Sztabu ulicy Piotrkowskiej, dla komplek-
sowego opracowania zarówno polityki funkcjonalnej, 
jak i przestrzennej, szczególnie w zakresie rozumienia 
architektonicznych kodów przestrzennych: istnieją-
cych i projektowanych; podjęto próbę zdefiniowania 
przestrzeni architektonicznej najodpowiedniejszej 
dla budowania przyszłości tego ciągu ulicznego (il. 
3 i 4).

Miejsce, gdzie powstaje dzieło architektoniczne, 
definiuje jego charakter, nie da się od tego uciec, pora 
przywrócić wartość miejscu, jego niepowtarzalność, 
opierając się na tym budujmy architekturę awangar-
dową w formie i treści; tak definiowana przestrzeń 
architektoniczna daje niepowtarzalną szansę zacho-
wania poszanowania dziedzictwa i realizacji światłych 
pomysłów, dla przyszłych pokoleń. W interesującej 
dyskusji poświęconej miastu, jego językowi, uczest-

nik, mieszczanin, trafnie interpretuje znaczenie archi-
tektury kreowanej instynktownie, przypadkowo przez 
grupy społeczne w mieście, działające impulsywnie 
i stara się określić wartościowanie architektonicznej 
przestrzeni jako wytworu bardziej sytuacyjnego niż 
przemyślanej akcji profesjonalistów, kto wie, czy 
tak nie powinno się podchodzić do dynamicznego 
procesu rewitalizacji. W programie „Pro revita”, re-
alizowanym jako zamierzenie przekształcenia prze-
strzeni miasta postindustrialnego, jak i uzyskania 
efektu ciągłości, podobnie ujęto proces rewitalizacji 
w Łodzi. Powolny proces włączenia grup społecznych 
do współuczestniczenia i współtworzenia przestrzeni 
architektonicznej w ciągłym dynamicznie zmieniają-
cych się warunkach, to dla nas, realizujących ideę 
przekształceń Łodzi, jest najsłuszniejszą drogą dla 
osiągnięcia współistnienia i realizowania „dobrych 
praktyk”, w ciągłej edukacji i dyskusji, dla dobra 
przyszłych pokoleń społeczeństwa demokratycznego. 
W „Talking Cities” The Micropolitics of Urban Space, 
magazynie wydanym równolegle z wystawą Entry 
2006 Perspectives and Visions In Design, w Essen, 
znajdziemy wiele opisanych projektów miejskich 
potwierdzających zasadność przyjętych koncepcji 
łódzkich działań.

W kreowanej nowej przestrzeni architektonicznej 
miasta, muszą pojawiać się ciągle interesujące pro-
jekty przestrzenne, dla utrzymania zainteresowania 
dyskusją o architekturze, ponieważ proces budowa-
nia jest realizowany w długich przedziałach czaso-
wych, wydaje się słuszna decyzja o zrewitalizowaniu  
w pierwszej kolejności, równolegle: elementów 
dziedzictwa historycznego, zespołów fabrycznych 
i przestrzeni śródmiejskich; przystąpiono rów-
nież do dyskusji nad elementami architektonicz-
nej przestrzeni krystalizującej strukturę miasta,  
w przypadku Łodzi, zadano społeczeństwu pytanie, 
jak dalej budować miasto dziewiętnastowieczne. 
Powtarzając niezmiernie trafne opinie Jana Hegla 
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dążymy do budowania: miasta dobrego do prze-
bywania na wolnym powietrzu, co ma nieregularne 
pierzeje i różne rodzaje oparć w swych przestrze-
niach zewnętrznych, oraz przestrzeni publicznych 
oferujących wiele różnych możliwości siedzenia, 
aby dać wszystkim grupom użytkowników inspirację 
i powód do pobytu w niej [3]. Kolejnym procesem 
poznawania i wspólnego uczenia się współczesnej 
przestrzeni architektonicznej jest wielki projekt pod 
roboczą nazwą „Nowe Centrum”, przestrzeni two-
rzonej od podstaw w rejonie dworca kolei szybkich  
w Łodzi. Ta niepowtarzalna w swojej skali i złożoności 
przestrzennej inwestycja jest kolejnym powodem 
szukania inspiracji opartych o wyzwania obejmujące 
daleką perspektywę czasową, daje powody do po-
szukiwania istoty architektury, ile w niej dzisiaj współ-
czesności, trafności formy, aktualności, awangardy  
i powszechności, jak uniknąć banalnych globalnych 
powieleń. Jest to wspaniały poligon do edukacji  
i szukania indywidualnego charakteru, tego feno-
menu jakim jest klimat przestrzeni Łodzi. Zgodnie  

z zasadą wygłoszoną przez prof. Carla Fingerhutha, 
członka komisji konkursowej projektu koncepcji 
Masterplan Flugfeld Aspen w Wiedniu 2005 roku: 
dzisiaj poszukujemy miasta, które ma więcej niż tyl-
ko zalety funkcjonalne. Równie ważnym elementem 
kształtowania jego struktury jest otwarta przestrzeń  
o charakterze publicznym. To ona decyduje, czy 
ludzie czują się w swoim mieście jak w domu i czy  
z tym miastem identyfikują się [4]. A zatem jaki udział  
w procesie odnajdywania piękna przestrzeni mamy 
my, architekci, rozumiejący rolę środowiska, promu-
jący jakość, wspierający inwestora w prowadzeniu 
dialogu pomiędzy urzędem i społeczeństwem; jeste-
śmy interpretatorami potrzeb społecznych i przedsta-
wiania ich w postaci rozwiązań budowlanych, dążąc 
do pogodzenia piękna, szlachetności formy z użytko-
wością i odpowiedniością funkcji, tak, aby wszystkie 
strony procesu inwestycyjnego uzyskały optymalne 
wartości i spójności zbudowanej przestrzeni. Musi-
my pamiętać o powinności zawodu w kształtowaniu 
elementów dziedzictwa kulturowego.
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The general phenomenon of transforming urban 
public spaces gives birth to the problem of accepting 
or rejecting the existing structures. This dilemma of 
all the participants in the process of transformations 
makes the basis for a broad public and professional 
discussion. Let us ask a question: how can accepting 
or rejecting determine significant creative achieve-
ments in transformed urban public spaces? The 
author took active part in the work of commissions 
assessing the results of competitions organized in 
Łódź in order to define methods of “good practices” 
for transforming the city centre and reach consensus 
in a social and professional discussion on the direc-
tion of actions taken up by the communal authorities. 
Łódź makes an interesting example of a city which 
faced the dilemma of the necessity to transform and 
define its architectural space after 1989. After the do-
wnfall of textile industry, vast areas of industrial plants 

in central locations began to determine a significant 
range of the identity of the city, its face and continuity. 
It resulted from the specificity of the spatial structure 
of an industrial city which developed dynamically in 
the nineteenth century and the structure formed in the 
interwar period /unfortunately, many layouts were not 
finished because of the war conflagration/ constructed 
for the needs of the service of a brand new province 
capital city. The society of Łódź has just commenced 
a discussion on the identity of the city considered in 
many aspects, also of its architectural space. A series 
of urban and architectural competitions was organized 
concerning the key urban areas, i.e. those “closing” 
the sequence of Piotrowska Street from the south and 
the north together with its vicinity. (Competition for a 
design of a concept of the spatial development of the 
vicinity of Niepodległości Square in Łódź; competition 
for a design of a concept of the development of the 
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vicinity of Wolności Square in Łódź entitled “At the 
Sources of Piotrkowska”; competition for a design of 
a concept of the development of Piotrowska Street 
with its spatial lagging /in progress/ entitled “Metro-
politan Piotrkowska”). The designers’ interest in these 
themes bore fruit in the form of a diverse approach 
to the manner of perceiving and comprehending an 
architectural space, the role of continuity and the 
vanguard, especially in the context of the tradition 
of the vanguard art in Łódź. In the designs sent in 
from various regions of Poland and Europe, cultural 
and historical elements of special places proved 
the purposefulness of creating architectural spaces 
with contemporary or vanguard means within the 
construction of the continuity of perceiving the rank 
of a place. It also turned out that the underestimated 
and relatively young Polish middle class was really 
mature in shared decision taking which determined 
the appearance of the architectural space of the city. 
The society watches and discusses the results of  
a competition for the design of transforming Schiller’s 
Passageway and fitting it with new friendly elements. 
It is perceived as an unusually important space digni-
fied as the main urban square – this distinguishment 
arouses numerous controversies in the community of 
local architects even though we must admit that the 
city dwellers have been treating it as the customary 
realization site for diverse cultural projects initiated 
by the municipal authorities and some artistic groups 
for twenty years – out of habit rather than its factual 
function. (Il. 1 and 2) Understanding the essence of 
the matter, the municipal authorities – through the 
President’s mouth – thank the participants with words 
significant for the continuation of the process of trans-
formations: The present and future image of our city, 
drawn in architectural visions, is a theme which moves 
all of us… High attendance proves the popularity of 
the Urban Studio’s competitions which give the city 
priceless information about the direction to take while 

creating local plans and new metropolitan spaces [1]. 
The awareness of a necessity to continue cultural 
values by promoting unique and vanguard architec-
ture appears. It could be observed in the course of a 
discussion on the implementation of a unique object 
for the seat of the festival centre suggested by the one 
and only Frank Gehry. Even though the discussion 
has not been very successful, it showed the birth 
of an active debate – the most important feature of 
democratic societies. It augurs very well. The signifi-
cance of defining architectural space to architects and 
city planners is proven by the manner of designing 
transformations across the country. A discussion in 
the community of creators emphasizes a dilemma 
for those who can see more than a “safe” activity in 
the existing, inherited space. A need for broad social 
and professional acceptance is not strong enough 
to hamper a new vanguard approach to defining the 
architectural syntax of a work and attempting to add 
new values which are often incomprehensible and 
rejected a priori. We need an animated discussion 
about acceptable relations between the new and the 
old, rejection and creative continuity, a discussion 
about the comprehension of architectural space as 
architects’ most important creation as the mission of 
the responsible transformation of spaces according 
to the idea of the European organization of architects: 
To propagate a synthesis of old and new ideas, to 
organize interdisciplinary work, to acknowledge the 
significance of changes in behaviours and life models, 
to avoid taking and eliminating methods on the basis 
of ideological criteria with the openness and diversity 
of approaches and shared objectives, to plan and 
manage consciously [2].

How to educate a conscious democratic society 
capable of accepting creative solutions, building the 
best architectural spaces for the future generations, 
preserving the heritage of the past generations? The 
only way is the continuous presentation of investing 
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intentions, encounters with representatives of social 
groups and those who are directly interested in a 
whole enterprise and its spatial and cultural results. 
In Łódź, good effects were attained by establishing 
a social body in the form of the Piotrowska Street 
Board for the complex preparation of functional and 
spatial policies, especially in the field of understan-
ding the existing and designed architectural spatial 
codes – it was an attempt to define the most suitable 
architectural space for the future construction of this 
sequence. (Il. 3 and 4).

The construction site of an architectural work 
defines its character – it is inevitable. It is time we 
returned the value and uniqueness of a place. On 
this basis, we build the vanguard architecture. 
Such a definition of an architectural space gives an 
unrepeatable chance of respecting the heritage and 
implementing grand ideas for the future generations. 
In an interesting discussion devoted to the city and 
its language, a participant – a burgher interprets the 
meaning of architecture created instinctively and 
impulsively by social groups and tries to define the 
valuation of an architectural space as a situational 
product rather than a well thought-out professional 
action – perhaps we should approach the dynamic 
process of revitalization in such a manner. In the 
“Pro revita” programme, realized as an intention to 
transform the space of a postindustrial city as well as 
achieve the effect of continuity, the process of revita-
lizing Łódź is presented similarly. The slow process 
of incorporating social group to the joint creation of 
an architectural space under dynamically changing 
circumstances is the most appropriate way to enco-
urage coexistence and implement “good practices” 
in constant education and discussion for the good 
of the future generations of a democratic society. We 
can find many urban designs proving the validity of 
the accepted concepts of actions in Łódź in “Talking 
Cities” The Micropolitics of Urban Space – a magazine 

published simultaneously with the exhibition Entry 
2006 Perspectives and Visions in Design in Essen.

In a brand new architectural space of a city, there 
must be some interesting spatial designs which susta-
in an interest in architectural discussions. Since the 
process of construction is implemented in long inte-
rvals, the right decision is taken to begin revitalization 
with elements of historical heritage, factory complexes 
and central spaces. A discussion on elements of an 
architectural space which crystallizes the structure 
of a city commenced, too. In the case of Łódź, the 
society was asked how to keep building a nineteenth-
century city. Repeating Jan Gehl’s pertinent opinions, 
we aim at constructing a city which facilitates staying 
in the open air, which has got irregular frontages and 
various kinds of backrests in their external spaces… 
and public spaces… offering various possibilities of 
sitting to give every group of users an inspiration and a 
reason to stay in it [3]. Another process of recognizing 
and learning a contemporary architectural space is a 
great project under the working title of “New Centre” 
– a new space in the vicinity of the fast railway station 
in Łódź. This spatially complex investment with unique 
scale is another reason to search for the essence 
of architecture, its contemporariness, proper form, 
currency, vanguard and commonness without any 
banal global copies. It is a fantastic testing ground 
for education and the pursuit of individual character, 
the phenomenon of the climate of the space of Łódź. 
According to a principle presented by Prof. Carl Fin-
gerhuth, a commission member in a competition for 
the design of Masterplan Flugfeld Aspen in Vienna in 
2005: today we are looking for a city which has got 
something more than just functional advantages. An 
equally important element of shaping its structure is an 
open space of public character. It determines whether 
people feel at home in their city and identify with it 
[4]. So, what is our – architects understanding the 
role of the environment, promoting quality, supporting 
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an investor in the dialogue between an office and the 
society – share in the process of finding beauty in a 
space? We are interpreters of social needs and we 
present them in the form of building solutions, we aim 
at reconciling the beauty of fine forms with the utility 

and responsibility of functions so that all the parties 
in an investment process would gain optimal values 
and cohesions of a built space. We must be careful 
about the obligations of our profession while shaping 
the elements of a cultural heritage.

ENDNOTES

[1] Urban competition “At the Sources of Piotrkowska”, 
Urban Studio, Łódź 2010, p. 3.
[2] Report on Durable European Cities, Europe and the 
Architecture of Tomorrow, Brussels 1995, p. 78.

[3] J. Gehl, Życie między budynkami, RAM, Kraków 2009, 
pp. 153, 159.
[4] Acc. to J. Olenderek, Nowa urbanistyka – nowa jakość 
życia, Materials from the 3rd Congress of Polish City Planning, 
Urbanista, Warsaw 2009, p. 209.
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ARCHITEKTURA I SZTUKA BUDOWANIA

Nowoczesność naruszyła jedność pojęcia architektury, rozbijając ją na jej poszczególne tematy, a w różnych 
wątkach nowoczesności zaczęto traktować te tematy z osobna, tak, jakby każdy z nich reprezentował ją  
w całości. Zaczęto ją więc redukować to do czystej geometrii, to do siły wyrazu, to do racjonalnej rzeczowości, 
to do szczerości konstrukcji i technologii, to do szczerości funkcji. Dlatego spoiste określenie architektury stało 
się dziś niemal niemożliwe, bo mówiąc niby o tym samym, każdy ma na myśli coś innego. Przypomnienie  
o więzi, jaka łączy architekturę ze sztuką budowania jest jedną z dróg do przywrócenia jej utraconej jedności 
i do odzyskania szerokiej roli społecznej – warunku dalszego jej istnienia w nowej, zmiennej i niepewnej 
rzeczywistości.

Słowa kluczowe: architektura codzienności, budowanie ludziom przyjaznych miejsc do życia

Temat architektury jest dziś bardziej obecny  
w prasie i telewizji, niż kiedykolwiek. Wypowiadane  
o niej sądy są jednak często powierzchowne, oparte 
na efemerycznych modach, nie wiadomo więc czy nie 
staje się ona coraz bardziej pustym słowem o szlachet-
nym brzmieniu, pod którym nie zawsze wiadomo co się 
kryje, czemu to coś służy i jak długo jeszcze wytrwa 
w swoim dotychczasowym znaczeniu. Na szczęście, 
w codziennej prasie – choć niestety tylko w małej jej 
części – jak i w niektórych programach telewizyjnych, 
spotyka się kompetentnych dziennikarzy, którzy  
z osobistym zaangażowaniem i ze znajomością rzeczy 
komentują na bieżąco architekturę współczesną i dzie-
je budowanego krajobrazu. Nie brak ich i w Polsce. 

Nasz czas nie jest czasem wielkich ideowych 
syntez. Przed ich pospiesznym formułowaniem 
przestrzegają nas doświadczenia minionego wieku. 
Dociekając istoty jakiegoś pojęcia, czy zjawiska, nie 
próbujemy od razu wszystkiego się o nim dowie-
dzieć, sięgając wprost do jego sedna. Poruszamy się 
raczej po obrzeżach, żeby się czegoś dowiadywać  

i budować stopniowo całość z zebranych fragmentów.  
W próbach odkrywania czym coś jest dzisiaj i czym 
mogłoby się stać jutro, pomaga spojrzenie na to, 
czym było ono wczoraj i jakie przebyło dotąd prze-
miany. Określenie architektury nie jest tu wyjątkiem.

Kiedyś Witruwiusz, inżynier wojskowy Cezara  
i bardziej budowniczy niż architekt, nadał swojemu 
słynnemu traktatowi tytuł O architekturze, a Leon 
Battista Alberti, wybitny architekt Renesansu, artysta  
i teoretyk, wybrał dla swojego traktatu tytuł O sztuce 
budowania”, której architektura jest tylko częścią. Być 
może Witruwiusz, jednocząc pod wspólnym mianem 
Architektury tak różnorodne tematy, jak sposoby 
budowania, materiały, dekoracje, barwniki, źródła 
wodne, meteorologię, budowę zegarów, aż po wiatry, 
młyny, machiny do czerpania wody, czy wojenne ba-
listy i katapulty, chciał nadać całości traktatu spoisty 
sens i podnieść go do rangi sztuki, podczas gdy 
artysta, jakim był Alberti, opierając swoje rozważania 
estetyczne i zasady twórcze na trwałym gruncie sztuki 
budowania, wzmacniał wiarygodność architektury  
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i podkreślał jej związek z rzeczywistością. W obu wy-
padkach widać nierozerwalny związek architektury ze 
sztuką budowania. Pytanie na ile ten związek dotrwał 
w swojej pierwotnej postaci do dziś?

W ciągu przeszło dwóch tysiącleci architekci 
odmieniali kanon architektury klasycznej i jej porząd-
ków – każdy na swój sposób – interpretując ducha 
epoki albo uczestnicząc w jego tworzeniu. Choć kilka 
stuleci gotyku pozostawiło po sobie ślad sięgający 
eklektycznych wizji XVIII i XIX wieku, to stanowił on 
jednak wyjątek. Jego obce pochodzenie pozostaje 
przedmiotem debaty, a niektórzy filozofowie, jak 
Schopenhauer, uznawali architekturę gotycką wręcz 
za inwazję barbarzyństwa. Wiadomo, że zmiana na-
stąpiła dopiero w zamożnej, dziewiętnastowiecznej 
Europie, szczycącej się owocami rewolucji prze-
mysłowej i nowymi możliwościami szkła i żelaza, 
nie posiadającej jednak wciąż własnego języka  
i własnego stylu, które by potrafiły te zdobycze 
wyrazić. Dowodziły tego Crystal Palace Paxtona na 
wystawie londyńskiej w 1850 roku, a później wieża 
Eiffela i Grand i Petit Palais, wystaw paryskich lat 
1889 i 1900, gdzie nowe techniki albo kryły się pod 
osłoną architektury o szczegółach zapożyczonych  
z innych epok, albo, jak w wypadku paryskiej wieży, 
dominowała w nich sama konstrukcja, ozdobiona 
zaledwie dekoracyjną, żelazną koronką. 

Z potrzeby znalezienia nowego języka, który 
by pozolił uwolnić się od dotychczasowych stylów 
historycznych i wyrazić w pełni nową epokę zro-
dziło się ważne wydarzenie owych czasów – Art 
Nouveau. Jeśli pominiemy osiemnastowieczną 
modę Rococò, efemerycznego zwiastuna prób 
językowej odnowy – piewcy nie tyle osiągnięć prze-
mysłowych, co sentymentalnego kultu natury – to na 
przełomie XIX i XX wieku powstaje, po raz pierwszy  
w dwutysiącletniej historii architektury nowy, sztuczny 
twór stylistyczny – antyteza naturalnych odmian stylu 
klasycznego i gotyku – w wiedeńskim i w naszym 

wydaniu zwany Secesją. We Włoszech był to styl 
Liberty, albo Floreale, a w Niemczech Jugendstil. 

Art Nouveau nie było tylko wydarzeniem stylistycz-
nym – stworzeniem nowego katalogu form architek-
tonicznych, nowego architektonicznego języka, który 
niektórzy krytycy i historycy architektury porównywali 
niesłusznie do esperanto. Było nową metodą, obej-
mującą wszystkie dziedziny wizualności użytkowej, 
bezprecedensowym aktem woli, dążącym do styli-
stycznego ujednolicenia zarówno dzieł architektury, 
meblarstwa i wyposażania wnętrz, jak wszelkich 
przedmiotów użytkowych, łącznie ze strojem i modą. 
Styl i przedmiot przez niego ukształtowany, a z nimi 
projekt, który linie tego stylu wyznaczał, zdomino-
wały proces twórczy, a kult projektu i przedmiotu  
o określonej tym projektem formie, stały się zalążkiem 
współczesnego designu – prekursorem sztucznego 
tworzenia stylów, obrazów formalnych i mód, nada-
jących dziś kształt przedmiotom, nie tylko tej archi-
tektury, która wybija się na szarym tle budowanych 
pejzaży miejskich, ale też meblom, lodówkom, radiom 
tranzystorowym, czy komputerom. 

Art Nouveau zredukowało architekturę do stylu, 
do wywodzącej się z niego formy i do ukształto-
wanego przez nią przedmiotu, a redukcję tą, jako 
metodę, uogólnił i pomnożył wyłaniający się w po-
czątkach XX wieku, niejednorodny Ruch Nowocze-
sny. Poszczególne wątki tego ruchu wybierały sobie  
z architektury poszczególne tematy, naruszając tym 
samym jej całość i redukując ją do każdego z nich 
z osobna – to do czystej geometrii, to do siły wyra-
zu, to do racjonalnej rzeczowości, to do szczerości 
konstrukcji i technologii, to do szczerości funkcji, to 
znów do ekonomii jako oszczędności środków wy-
razu, albo jako oszczędności materiału. Wspólnego 
terenu i uzasadnienia moralno-etycznego szukały 
te oderwane „cząsteczki elementarne” architektury  
w globalnych projektach nowoczesności, stawiają-
cych sobie za cel zbudowanie nowego otoczenia, 
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dla nowego człowieka, w nowym świecie, równolegle  
z rewolucyjnymi projektami przebudowy politycznej. 

Dużo dają tu do myślenia flirty mistrzów nowo-
czesności z wszelką totalitarną władzą, począwszy 
od rewolucyjnej awangardy rosyjskiej i futurystów 
włoskich, aż po dyktaturę nazistowską. Mies van der 
Rohe, członek lewicowej rewolucyjnej Novembergrup-
pe, buduje w 1926 roku pomnik Róży Luksemburg  
i Karola Liebknechta, a w 1934 ogłasza odezwę 
twórców kultury – akt zaufania do Führera i projektuje 
niezrealizowany pawilon hitlerowskich Niemiec na 
wystawę 1935-go roku w Brukseli. Le Corbusier, autor 
niezrealizowanego budynku Centrosojuzu w Moskwie, 
współpracuje podczas okupacji z reżimem Vichy  
i wreszcie Alvar Aalto, zaproszony przez Alberta Speera 
w 1943 roku do Niemiec, na pożegnalnym przyjęciu 
w Wannsee, koło Berlina – miejscu okrytym dziś 
haniebną sławą – opowiada o wrażeniu, jakie zrobił 
na nim wiele lat wcześniej, znaleziony przypadkowo 
w bibliotece harwardzkiego klubu Mein Kampf, kiedy 
jego autor był tam jeszcze nikomu nie znany. 

Z ostatecznym upadkiem tych projektów, poszcze-
gólne fragmentaryczne definicje architektury rozsypa-
ły się na nowo, straciły łączące je spoiwo i zaczęły 
żyć własnym życiem, każda z osobna pretendująca 
do reprezentowania jej całości. Odtąd ci, którzy  
o architekturze pisali, mówili, tworzyli ją, budowali, czy 
finansowali, mogli dla popierania swoich wywodów 
wybrać sobie tę spośród jej definicji, która im najbar-
dziej odpowiadała i pominąć inne. Dlatego spoiste 
określenie architektury stało się dziś tak trudne, bo 
mówiąc niby o tym samym, każdy ma na myśli coś in-
nego. Nie pomoże tu ukucie jakiegoś uproszczonego 
pojęcia, pod które by się raz na zawsze podciągnęło 
to złożone zjawisko, jakim jest architektura, wraz ze 
wszystkim co się na nią składa. 

Jeśli dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne jest 
kontynuowanie jej teorii, to nie dlatego, żeby wreszcie 
ogłosić nowy, powszechny manifest. Trzeba czytać 

manifesty Sant’Elii i Marinettiego, Finsterlina, Bruno 
Tauta, Kieslera, Wrighta, Gropiusa, Corbusiera, Kartę 
Ateńską, Alvara Aalto i wszystkich innych, ale nie 
musimy, jak oni, zaczynać od zera. Mamy nadmiar 
rozbieżnych perspektyw i trzeba się uczyć jak wzajem-
nie je sobą uzupełniać i ze sobą wiązać, przywracając 
architekturze jej utraconą całość. Teoria potrzebna jest 
tym, którzy ją widzą i mają oceniać, żeby rozumieli 
co mają przed sobą, skąd się ono wzięło, gdzie leży 
i co może z niego wyniknąć w przyszłości. Refleksja 
własna potrzebna jest też tym, którzy architekturę 
tworzą, żeby rozumieli co, w jakim miejscu, jakimi 
środkami budują i jakie są tego budowania skutki. Dziś 
przebrzmiał mit artysty „głupiego”, o którego dziele 
decyduje wyłącznie żywiołowy talent. Inteligencja, 
wiedza i zdolność refleksji nie muszą osłabiać intuicji 
twórcy. Na szczęście polski język odróżnia „twórcę” 
od „stwórcy” – odcień nieznany w innych językach, 
gdzie oba znaczenia zawarte są w tym samym słowie 
„créateur”, oznaczajacym zarówno tego, kto stworzył 
nowy model sukni, jak tego, kto stworzył świat.

Oczywiście nie każdy, kto buduje zasługuje na 
miano twórcy. Z jednej strony powstaje dziś na 
świecie masa budynków bez wyrazu, rozsypują-
ca się bezładnie wokół miast, albo wypełniająca  
w nich miejsca po wyburzonych starych dzielnicach. 
Z drugiej, wyłaniają się z tej masy poszczególne 
obiekty, tworząc w niej nieliczne ogniska ożywiajace 
przestrzeń publiczną, albo propagując firmowe znaki  
w konkurencyjnej walce o miejsce na rynku. Tej różnicy 
pomiędzy czystą ilością bez żadnej jakości i czystą 
jakością budowania, rozproszoną po nielicznych miej-
scach, towarzyszy dziś podział na to, co zaliczamy do 
architektury i na należącą do niższego gatunku resztę 
– czyli budownictwo. Wartość pośrednia, jaką byłoby 
zwyczajne przyzwoite budowanie, uważne wobec kon-
tekstu i wobec potrzeb ludzkiego życia, jest w stosunku 
do bezmiaru zabudowywanych przestrzeni wciąż bar-
dzo nikła. Czy tak było zawsze? Niezupełnie. 



231

Trudno powiedzieć czy skromny dom, jaki zbu-
dował sobie w końcu XV wieku w Ferrarze, jej urba-
nista i architekt Biagio Rossetti, należy zaliczyć do 
architektury, czy do budownictwa. W każdym razie 
jest to świetny przykład budowania. Spacerując po 
uliczkach Sieny, Volterry, po alejach XVIII-wiecznego 
Pierwszego Nowego Edynburga czy wzdłuż paryskiej 
ulicy Rivoli, zapominamy o dzieleniu ich budynków 
na architekturę i na budownictwo. Autor tekstu  
o Współczesnej architekturze holenderskiej, w pierw-
szym numerze Architektury i Budownictwa z 1930 
roku, pokazuje dzieła de Klerka, Ouda, Van der Flugta 
i Dudoka, jako obiekty należące do „budownictwa 
mieszkaniowego”.

Dzisiejsza popularność architektury świadczy 
wprawdzie o tym, że dzieła tworzone przez wybitnych, 
wyjątkowo utalentowanych architektów nie pozostają 
niezauważone i niedocenione. Media, opinia publicz-
na i rynek oczekują od nich jednak – podobnie jak 
od telewizji, filmu i mody – mocnych wrażeń, które 
by przerywały codzienną szarzyznę, pozostawiając 
na uboczu sprawę tworzenia zwykłych, harmonijnych 
i przyjaznych ludziom miejsc do życia – tego, co 
nazwałbym architekturą codzienności. Wyłącznym 
symbolem architektury stały się wyjątki, zwłaszcza te 
niepowtarzalne unikaty, które nie mogą dać początku 
możliwym do kontynuowania typologiom i ich artyku-
łowanej mowie. Pojęcie budownictwa, poza dziełami 
inżynierii, zdegradowało się zaś do synonimu czegoś, 
co z architekturą nie ma żadnego związku i tworzy 
rozległy pejzaż miernoty zawodowej, spekulacji, 
obojętności albo przekupstwa władz i braku troski  
o otoczenie. Nazywanie go budownictwem ten pejzaż 
paradoksalnie nobilituje, a władzom odpowiedzialnym 
za stan terytorium pozwala przedstawiać go jako 
możliwy do przyjęcia, choć może nienajlepszy. Jako 
jakąś normalność, z którą można się ostatecznie 
pogodzić i jakoś w niej żyć, nie stwarzając sobie 
niepotrzebnych problemów.

To oderwanie architektury od jej podstawy, jaką 
jest budownictwo w pełnym tego słowa znaczeniu, 
prowadzi w projektowaniu do fałszywie pojmowanej 
oryginalności. Architekci wybitni, których nazywa 
się, nieraz złośliwie, „archistars”, osiągnęli swoją 
wyjątkowość nie zaczynając od spontanicznych 
gestów, ale przede wszystkim od poważnego za-
interesowania architekturą dawną – szczególnie 
renesansu i baroku – a potem albo od przemyśla-
nej i rozbudowanej teorii, jak Peter Eisenman, czy 
Daniel Libeskind, albo od równie popartego myślą, 
rzemieślniczego szukania siły wyrazu w materii 
projektowanego obiektu i w cierpliwej pracy nad 
jego przestrzennym i narracyjnym kształtowaniem, 
jak Herzog i de Meuron, Peter Zumthor, Steven 
Holl, Alvaro Siza, Glenn Murcutt, Souto de Moura  
i wielu innych. Nie wielu podejrzewa, z jak obsesyjną 
dociekliwością poszukuje odpowiednich materiałów 
i odpowiedniej ich obróbki, architekt o tak swobod-
nym geście jak Frank Gehry. Niestety, nie zawsze 
wiedzą o tym ich epigoni i wypełniają plansze 
konkursowe niezliczonymi próbami oryginalności za 
wszelką cenę i bez pokrycia. Ilekroć na nie patrzę, 
myślę, że wielu z nich, w chwili kiedy zmierzą się  
z jakimś konkretnym, ale skromniejszym zadaniem, 
będzie spadać z urojonych wyżyn i z braku solid-
nych podstaw rzemiosła zrobi byle co. 

Uświadamianie młodym tego niebezpieczeństwa 
i naprowadzanie ich na drogę powolnejszą i żmud-
niejszą, ale jedyną powadzącą do celu, jest jednym  
z najważniejszych zadań tych, którzy przygotowują 
ich do zawodu architekta. Zawodu? W języku nie-
mieckim słowo Beruf, czyli „zawód”, sąsiaduje ze 
słowem o podobnym korzeniu, ale innym znaczeniu 
– Berufung, czyli „powołanie”. Jeśli miałbym radzić 
coś, i to nie tylko młodym, to żeby rozumieli archi-
tekturę w znaczeniu tego drugiego słowa. Tą drogą 
można zajść dalej, żyć żywiej i ciekawiej i zachować 
w naturalny sposób „etos twórczy”. 
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Myślę, że to, czy ktoś traktuje architekturę jako 
zawód, czy jako powołanie, nie zależy od rozmiarów 
pracowni. Jest to raczej indywidualna sprawa cha-
rakteru. Żadna z wielkich pracowni nie powstała z 
dnia na dzień. Pracownia Normana Fostera mieściła 
się w latach 70. w średniej wielkości sklepie. James 
Stirling zajmował mieszkanie na parterze domu przy 
Gloucester Place, gdzie przejeżdżając autobusem, 
można było czasem zobaczyć go przez okno, prze-
chadzającego się między stołami współpracowników. 
Jean Nouvel, wraz z Architecture Studio, z którym 
robił wspólnie projekt Instytutu Arabskiego, praco-
wali w przestrzeniach opuszczonego teatru w pobliżu 
Bastylii, które po rozstaniu opuścił, a Dominique 
Perrault zatrudnił przeszło setkę współpracowników 
dopiero po wygraniu konkursu na Wielką Bibliotekę, 
kiedy przyjmował w pracowni François Mitterranda, 
czuwającego osobiście nad projektem. Wszyscy oni 
żyli od początku architekturą i, z wyjątkiem Stirlinga, 
żyją nią dalej, nawet jeśli nie są w stanie, jak Foster, 
czy Renzo Piano, docierać do najodleglejszych za-
kątków wielkich przestrzeni powołanych przez nich 
do życia. Ważną pomocą i łącznikiem wewnętrznym 
jest dla nich długa ręka ich wszechobecnych młodych 
partnerów – naturalna szkoła przyszłych elit.

To, że pewne określenia stają się banałem, świad-
czy czasem o ich nieprzemijającej aktualności. Takim 
oczywistym banałem jest witruwiuszowska triada, któ-
rą wszyscy znają na pamięć i zgodnie z którą na wyraz 
architektury mają się wspólnie złożyć trwałość jej 
konstrukcji, użyteczność i piękno. Burzliwe przemiany 
nowoczesności tę jedność rozbiły, a reszty dokonuje 
nacisk rynku. Tonąca w ilości i zagrożona z jednej 
strony przez design i modę, a z drugiej przez tech-
nologię i inżynierię, architektura, walcząc o przeżycie, 
chroni się po części w sferę spektaklu, pozostawiając 
na drugim planie swoją misję społeczną pośrednika 
między materią i kulturą, który ma czynić ludziom 
świat znośniejszym w codziennym życiu. Nie znaczy 

to, że wszystkie wybitne dzieła wspólczesności są 
dekoracjami teatralnymi. W ogromnej ich części, za 
siłą obrazu kryją się w nich cenne przykłady szukania 
nowych związków materii z życiem i urodą budowli 
i przywracania utraconej jedności budowania. Łączą 
one ze sobą na powrót płatki oderwane od witruwiu-
szowskiej trójlistnej koniczyny. 

Architekt, mimo że nie jest do konca specjalistą  
w dziedzinach technologii materiałów i funkcjonowa-
nia projektowanych obiektów, ma jednak o nich pew-
ną wiedzę, rozumie ich wzajemne relacje i może bu-
dować z nich całość. Jeśli zaś idzie o piękno – a dziś  
o wyraz – to znajdzie on wiele inspiracji, w sztuce 
mnimalnej, w sztuce konceptualnej z sensem, u Beuy-
sa, w Arte Povera czy w malarstwie, a abstrakcyjność 
architektonicznego języka uwalnia go na szczęście 
od śledzenia tych zjawisk sztuki współczesnej, którym 
brak jakiejkolwiek wartości, mimo, że wiele z nich 
promuje się na aukcjach w salonach Sotheby’s, Chri-
stie’s i sprzedaje po zawrotnych cenach, sztucznie 
windowanych przez handlarzy artykułami zwanymi 
dziełami sztuki.

Przyszłość architektury jest równie trudna do 
przewidzenia, co przyszłość świata, w którym się 
narodziła i w którym dotąd przetrwała. Nie będzie 
ona ani lepsza, ani gorsza. Będzie inna. Zbanali-
zowanie kultury masowej i rezygnacja polityki na 
rzecz ekonomii finansowej nie zachęcają jednak do 
zbytniego optymizmu. Natomiast dzisiejsze ograni-
czenie architektury do wyjątków wynurzających się  
z bezkształtnej masy i pozostawienie tej masy swo-
jemu losowi nie jest wyłącznym dziełem polityków, 
spekulantów i architektów. Jest ono w dużym stopniu 
także wynikiem tego, co nazywamy „rozwojem”. Do-
póki będzie on nieustającym i nieopanowanym rozra-
staniem się ilości, nie pomogą nawet próby oswajania 
go i nazywania „zrównoważonym”. Jak mówi jeden  
z wybitnych politologów, „ciągły, nieskończony rozwój 
nie jest obowiązkowy. Jest tylko samobójczy”. 
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ARCHITECTURE AND THE ART OF CONSTRUCTION

Modernity violated the unity of the notion of architecture breaking it up into single themes which were treated 
separately as if each of them represented it as a whole. Thus, it was reduced to pure geometry, to expres-
siveness, to rational matter-of-factness, to the sincerity of construction, technology and function. Therefore, 
a cohesive definition of architecture is practically impossible today when everybody means something else 
while talking about the same. Recalling the bond between architecture and the art of construction is one of 
the manners of reestablishing its lost unity and regaining its broad social role – the condition of its further 
existence in a new, changeable and uncertain reality.

Keywords: everyday architecture, construction of friendly places of residence

These days, the theme of architecture is omnipre-
sent in the press and on television. However, judg-
ments pronounced upon it are often superficial, based 
upon ephemeral fashions, so it may be becoming an 
empty word with fine sound which hides something 
uncertain and changeable. Fortunately, there are some 
competent journalists in some dailies and some TV 
programmes, even in Poland, who comment contem-
porary architecture and the vicissitudes of a built land-
scape with personal involvement and knowledge.

Our time is not a time of great ideological synthe-
ses. The experiences of the previous century warn us 
against hasty formulations. Searching for the essence 
of a notion or phenomenon, we do not try to learn 
everything at once. We rather move on the edge to 
build a whole of collected fragments gradually. A look 
at what something was like yesterday and how it has 
changed is helpful in attempts to discover what it is 
like today and what it can be like tomorrow. The notion 
of architecture is not an exception here.

Vitruvius, Caesar’s military engineer and more of  
a builder than an architect, entitled his famous work 

“On Architecture”, while Leon Battista Alberti, an 
outstanding Renaissance architect, artist and the-
oretician, chose the title “On the Art of Construction” 
which is definitely a broader theme. Perhaps Vitruvius 
– uniting such diverse themes as building manners, 
materials, decorations, dyes, water sources, mete-
orology, the construction of clocks, winds, windmills, 
machines for drawing water or war catapults – wanted 
to give cohesive sense to his entire study and raise it 
to the rank of art, while Alberti, basing his aesthetic 
considerations and creative principles on the solid 
ground of “The Art of Construction” strengthened 
the reliability of architecture and emphasized its re-
lationship with reality. In both cases, we can see an 
inseparable relation between architecture and the art 
of construction. Has this relationship survived in its 
original shape up to this day?

Over a span of more than two millenniums, ar-
chitects have been changing the canon of classical 
architecture and its order – each of them in a different 
way – interpreting the spirit of an epoch or participa-
ting in its formation. Even though several centuries of 
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Gothic left the trace of the eclectic visions of the 18th 
and 19th centuries, it was an exception. Its strange 
origin remains the subject of a debate – some phi-
losophers, e.g. Schopenhauer, considered Gothic 
architecture as an invasion of barbarism. We know 
that a real change happened in the rich nineteenth-
century Europe proud of the Industrial Revolution 
and the new potential of glass and iron but without 
its own language or style. It was proven by Paxton’s 
Crystal Palace at the London exposition in 1850 and 
then by the Eiffel Tower as well as Grand and Petit 
Palais at the Paris expositions in 1889 and 1900 whe-
re new techniques were hidden behind architecture 
with details borrowed from other epochs or – as in 
the case of the Parisian Tower – were dominated by 
construction with a decorative iron crown.

An important event of those times – Art Nouveau 
– was born out of the need to find a new language 
which would facilitate freedom from the previous 
historical styles and to express the new epoch. Let 
us omit the eighteenth-century fashion of Rococò, 
an ephemeral harbinger of attempts to renew the 
language – an eulogist of industrial achievements 
as well as the sentimental cult of nature. At the turn 
of the 19th and the 20th centuries, a new, artificial 
stylistic product – the antithesis of natural versions 
of classicism and Gothic – appears for the first time 
in the two-thousand-year-old history of architecture. 
It was called Art Nouveau (Liberty or Floreale in Italy; 
Jugendstil in Germany).

Art Nouveau was not only an artistic event – the 
creation of a new catalogue of architectural forms,  
a new architectural language some architectural cri-
tics and historians wrongly compared to Esperanto. 
It was a new method comprising all the domains 
of utilitarian visualism, an unprecedented act of the 
will aiming at the stylistic uniformity of architectural 
works, furniture and equipment as well as all utilita-
rian objects, including fashion. A style and an object 

it shapes and a design which demarked its lines 
dominated the creative process, while the cult of  
a design and an object with a defined form became 
the germ of contemporary Design – a precursor of 
the artificial formation of styles, formal images and 
fashions which shape objects, not just architecture 
which stands out against the grey background of 
urban landscapes but also furniture, refrigerators, 
transistor radios or computers.

Art Nouveau reduced architecture to style, form 
and object. This method was generalized and multi-
plied by the heterogeneous Modern Movement at the 
beginning of the 20th century. Its individual threads 
chose some themes of architecture violating its whole 
and reducing it to single entities – to pure geometry, to 
expressiveness, to rational matter-of-factness, to the 
sincerity of construction, technology and function, to 
economical media or to economical material. These 
separate “elementary particles” of architecture sear-
ched for a common ground and a moral and ethical 
justification in global designs of modernity which 
aimed at building new surroundings for new man in 
a brand new world parallel to revolutionary designs 
of political revamping.

We may be shocked by the modern masters’ 
flirts with totalitarian powers – from the revolutionary 
Russian vanguard and Italian futurists to the Nazi 
dictatorship. Mies van der Rohe, a member of the 
leftist Novembergruppe, built a monument to Rosa 
Luxemburg and Karol Liebknecht in 1926, then an-
nounced “A Proclamation of the Creators of Culture” 
– an act of trust in Führer – in 1934, and designed 
an unimplemented pavilion of Nazi Germany for an 
exposition in Brussels in 1935. Le Corbusier, the au-
thor of the unimplemented Centrosojuz in Moscow, 
collaborated with the Vichy regime under occupation. 
Finally, Alvar Aalto, invited to Germany by Albert 
Speer in 1943, talked about his impressions of Mein 
Kampf, accidentally found in the library of a Harvard 
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club when its author was completely unknown, at a 
farewell party in Wannsee near Berlin – a disgraced 
place today.

With the ultimate downfall of these designs, indi-
vidual fragmentary definitions of architecture broke 
up again, lost their binder and began living their own 
lives, each aspiring to represent the whole. Those 
who wrote about, spoke of, created, built or finan-
ced architecture could support their arguments with  
a selected definition and omit the others. That is why 
a cohesive definition of architecture is so elusive 
today – talking about the same, everyone means 
something else. We cannot count on a simplified term 
which would comprise the complex phenomenon of 
architecture.

We need the continuation of this theory but not in 
order to announce a new general manifesto. We must 
read the manifestos of Sant’Ella and Marinetti, Finster-
lin, Bruno Taut, Kiesler, Wright, Gropius, Corbusier, the 
Athens Charter, Alvar Alto and others but we need not 
turn over a new leaf. We have too many divergent per-
spectives so we must learn to complement and bind 
them restoring the lost whole of architecture. Theory 
is needed by those who can see, evaluate and under-
stand it. Personal reflection is needed by those who 
create architecture to understand what they build. The 
myth of a “stupid” artist, whose work is determined 
his spontaneous talent and nothing more, has gone 
with the wind. Intelligence, knowledge and reflection 
need not weaken a creator’s intuition. Fortunately, the 
Polish language distinguishes “a creator” from “The 
Creator” – this tinge is unknown in other languages 
where both meanings are included in the same word 
“créateur” meaning the maker of a new fashionable 
dress as well the maker of the world.

Of course, not every builder deserves the name of 
a creator. On the one hand, there are lots of expres-
sionless buildings in the world which are scattered 
around the cities or act as infill constructions in old 

districts. On the other hand, there are some individual 
objects which form scarce centres enlivening public 
spaces or propagating trademarks in the struggle for 
a place on the market. A division into what is included 
in architecture and the subspecies of the rest – con-
struction – accompanies this difference between pure 
quantity without any quality and the pure quality of 
construction. The direct value – casual presentable 
building with attention to the context and the needs 
of human life – is still very weak with respect to the 
boundlessness of spaces under development. Has 
it always been like that? Not quite.

It is difficult to say whether a plain house built the 
city planner and architect Biagio Rossetti in Ferrara 
at the end of the 15th century belongs to architecture 
or to construction. Anyway, it is an excellent example 
of building. Walking along the streets of Siena, Vol-
terra, along the avenues of the 18th-century First New 
Edinburgh or Rivoli Street in Paris, we forget about 
dividing buildings into architecture and construction. 
The author of “The Contemporary Dutch Architecture” 
in the first issue of “Architecture and Construction” 
(1930) presents some works of de Klerk, Oud, Van 
der Flugt and Dudok as objects which belong to 
“housing”.

Today’s popularity of architecture proves that the 
works of outstanding, talented architects are not un-
noticed or underestimated. However, the media, the 
public opinion and the market expect some strong 
sensations (just like from TV, cinema and fashion) 
which would interrupt everyday greyness, taking 
the question of creating casual, harmonious and 
human-friendly places of residence – which I would 
call everyday architecture – aside. The exclusive 
symbols of architecture are exceptions, especially 
these curiosities which cannot produce any flexible 
typologies with their articulations. Apart from the 
works of engineering, the notion of construction is 
degraded to a synonym for something which has 
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got no relationships with architecture, which forms 
a vast landscape of professional mediocrity, specu-
lation, indifference or bribery, without attention to the 
surroundings. Calling it construction paradoxically 
dignifies this landscape and enables the authorities 
responsible for this condition of territories to pre-
sent it as acceptable even though perhaps not the 
best, as a kind of normality we must finally accept 
and somehow live in it without causing unneeded 
problems.

This separation of architecture from its basis – 
construction in the full meaning of this word – leads 
to falsely comprehended originality in design. Out-
standing architects, viciously called “archistars”, did 
not achieve their uniqueness by beginning with spon-
taneous gestures but with a serious interest in old 
architecture, especially the Renaissance and the Ba-
roque and then with a well thought-out and extended 
theory – like Peter Eisenman or Daniel Libeskind – or 
a thoughtful, professional search for expressiveness 
in the matter of a designed object and patient work 
on its spatial and narrative formation, like Herzog & 
de Meuron, Peter Zumthor, Steven Holl, Alvaro Siza, 
Glenn Murcutt, Souto de Moura and many others. Few 
people know that Frank Gehry, an architect with such 
a sweeping gesture, obsessively looks for suitable 
materials and treatments. Unfortunately, their epigo-
nes are not always aware of it and fill competition 
boards with countless attempts at being original at 
any cost. Every time I look at them, I think that many 
of them will fall from some imaginary heights and do 
something any old way when they face a specific but 
plainer assignment.

Making young people aware of this danger and 
directing them towards a slower and more arduous 
road – the only one leading to the destination – is 
one of the most important tasks of those who pre-
pare them for the profession of an architect. The 
profession? The German word Beruf – “profession” 

– neighbours on a similar word Berufung – “vocation”.  
I would advise everyone to understand architecture in 
the latter meaning. This road leads farther, makes life 
better and more interesting and naturally preserves 
“the creative ethos”.

In my opinion, whether a person treats architecture 
as a profession or as a vocation does not depend on 
the size of a studio. It is rather an individual matter 
of character. None of the great studios were formed 
overnight. In the 1970s, Norman Foster’s studio was 
in a medium-sized shop. James Stirling occupied  
a flat on the ground floor in Gloucester Place where 
he could be seen strolling among his partners’ ta-
bles. Jean Nouvel with Architecture Studio worked 
on the design of the Arab Institute in the spaces of 
an abandoned theatre near the Bastille. Dominique 
Perrault could afford to employ more than one hun-
dred cooperators after he won a competition for the 
Grand Library, when he received François Mitterrand 
personally watching over the project. All of them lived 
on architecture and for architecture from the very 
beginning and, except for Stirling, they still do even 
if they cannot – like Foster or Renzo Piano – reach 
the farthest corners of vast spaces they gave birth 
to. Their good helper and internal connection is the 
long arm of their omnipresent young collaborators –  
a natural school for the future elites.

The fact that certain terms turn banal sometimes 
proves their imperishable currency. Such an obvio-
usness is the Vitruvian triad which everyone knows 
by heart: the expression of architecture must be 
composed of the durability of its construction, its 
utility and beauty. The tumultuous transformations 
of modernity broke this unity up; the rest is done by 
the pressure of the market. Architecture – sinking in 
numbers, endangered by design and fashion, tech-
nology and engineering, fighting for survival – partly 
hides in the sphere of performance leaving its social 
mission of a connection between matter and culture, 



237

which is expected to make the everyday world more 
bearable, in the background. It does not mean that 
all outstanding works are theatrical decorations. Va-
luable examples of a quest for new relations between 
matter and the life and beauty of edifices as well as 
the restoration of the lost unity of construction hide 
behind the power of image. They rejoin petals ripped 
off the Vitruvian three-leaf clover.

Although an architect is not a specialist in the field 
of material technology and the operation of designed 
objects, he has got some knowledge, he understands 
their mutual relations and can build a whole. As far 
as beauty and expression are concerned, he will find 
many inspirations in minimal art, in conceptual art, in 
Beuys, in Arte Povera or in painting. The abstractness 
of the architectural language liberates him form follo-
wing these phenomena in contemporary arts which 
lack value even though many of them are promoted at 

Sotheby’s or Christie’s and sold at staggering prices 
hiked by the dealers of articles called works of art.

The future of architecture is as unpredictable as 
the future of the world where it was born and has 
survived up to this day. It will be neither better nor 
worse – it will be different. The banality of mass culture 
and the resignation of politics for the sake of eco-
nomy do not encourage optimism, though. Today’s 
reduction of architecture to exceptions emerging from 
a shapeless mass and leaving it at the mercy of fate 
is not the exclusive work of politicians, speculators 
and architects. To a large extent, it is also the result 
of what we call “development”. As long as it remains 
a continuous and uncontrolled extension of amounts, 
even attempts to tame it and call it “sustainable” will 
not help. As one of the greatest political scientists 
says, “constant, endless development is not obliga-
tory. It is just suicidal.”



Juan Manuel Palerm Salazar*

O CISZY W KRAJOBRAZIE

Krajobraz jest dziś bardzo modnym terminem – to jedno z tych słów stosowanych niejednokrotnie do opisy-
wania zjawisk, które same w sobie są już niedefiniowalne. W tej sytuacji cisza w krajobrazie jest przestrzenią 
– fizyczną, czasową, semantyczną, mentalną ułatwiającą interakcję jednostki z otoczeniem.

Słowa kluczowe: krajobraz, obraz, percepcja

Uważamy krajobraz za rodzaj osobistego, indy-
widualnego przeżycia. Wyczuwamy otaczające nas 
środowisko, doświadczamy przestrzeni każdy na 
swój sposób – zdeterminowany przez motywacje, 
wspomnienia, przeżyte chwile. Jednak równocześnie 
potrzebujemy publicznego spojrzenia na krajobraz 
społeczny jako punktu odniesienia dla naszego 
osobistego rozwoju.

Punktem wyjścia dla tych rozważań była koncep-
cja ciszy – w angielskim cisza: silence wywodzi się od 
łacińskiego słowa silere, czyli być cicho, milczeć – być 
cicho po to, żeby lepiej słyszeć, by słuchać dźwięków 
świata. „Cisza” w sensie przestrzeni zdolnej pochła-
niać dźwięki i braki w tym podwójnym uznaniu spo-
łecznego i osobistego krajobrazu, brak wydawanych 
świadomie dźwięków (John Cage). „Cisza” to również 
granica pomiędzy wzrostem i rozwojem, pomiędzy 
produkcją i konsumpcją (collective silence). „Cisza” 
jako zapowiedź pauzy, postrzegania zróżnicowanych 
elementów, usłyszenia tego, co zwykle nam umyka, 
pozostaje niezauważone. „Cisza” jako niezbędny 
wstępny warunek percepcji zmian terenu. „Cisza” by 
nacieszyć zmysły i ocenić interdyscyplinarne projek-
ty. Sfera ciszy pełna jest dźwięków, które możemy 
odkryć. Świat staje się coraz głośniejszym miejscem  
o coraz silniej zarysowujących się kontrastach, gdzie 

człowiekowi coraz trudniej zbliżyć się do natury. Stąd 
konieczność zrozumienia, że odcięcie się od „ciszy” 
może być niszczące i niebezpieczne.

Nie ma wątpliwości, że udało nam się ujarzmić 
naturę w stopniu, o którym nam się nawet nie śniło, 
ale nie byliśmy w stanie ustanowić naszego panowania 
nad naturą (Marshall D. Sahlins).
„Cisza” jako miejsce, w którym możemy zadać całą 
serię pytań, gdzie możemy odkryć cierpliwą zdolność 
człowieka do słuchania muzyki krajobrazu, dostrzec 
i wydobyć z „ciszy” harmonię lub sprzeczność jego 
kompozycji, odkryć kształty ciszy.

Żeby zacząć słuchać musisz się zgubić. Słuchając 
i patrząc musisz stworzyć ciszę, aby odkryć jej formy. 
Cisza jest zapisana, chce być słuchana. W zapisie 
muzycznym cisza jest symbolem, każdy znak nutowy 
ma swój odpowiednik w znaku ciszy, znaku pauzy. 
Znaku, który odmierza ciszę. W języku cisza również 
ma swój znak. Wielokropek wstrzymuje potok słów, 
zawiesza wypowiedź. Jednak wartość tych trzech 
kropek zależy od poprzedzającego je słowa. Zarówno 
w mowie, jak i w muzyce jest skupiającym uwagę 
oddechem. Ten oddech zapewnia wolną przestrzeń, 
którą może wypełnić nasza uwaga. Cisza jest zatem jak 
westchnienie, którym to słowem określano tradycyjnie 
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w osiemnastowiecznej Francji pauzę ćwierćnutową. 
Pauza ćwierćnutowa to ‘westchnienie’ (soupir), pau-
za ósemkowa to ‘pół westchnienia’ (demi-soupir), 
szesnastkowa to ‘ćwierć westchnienia’ (quart de 
soupir) (…) Te westchnienia mogą zmienić sposób,  
w jaki słuchamy, zmienić nasz słuch. Nauka słuchania, 
nauka słuchania ciszy i dźwięków, doprowadzi nas 
do przemiany nas samych. Jak wiadomo, tej właśnie 
lekcji udzielił amerykański kompozytor John Cage, 
który w mistrzowski sposób nauczył nas słuchać 
form ciszy, form, które wymagają od nas zniszczenia 
notacji języka, pamięci, pokazania, że cisza i dźwięk 
są zawsze ciągłością (Carmen Prado).

Jednak kultura się zmienia, podobnie jak zmieniają 
się środki techniczne, relacje z fizycznymi kształtami 
terenu nieustannie dopasowującymi się do ludzkich 
potrzeb i celów, z jednej strony dlatego, że jest on 
fizycznie zabudowany, z drugiej ze względu na potrze-
by biologiczne. Być może to właśnie musimy uznać 
za podstawowe wymagania pozwalające słuchać 
KRAJOBRAZU.
 

Krajobraz nie jest wynalazkiem człowieka, chociaż 
człowiek, przy całej dostępności krajobrazu, przy jego 
dyktacie wobec ludzkich żądań, działa w nim wraz  
z naturą (Eugenio Turri).

„Krajobraz” jest bardzo modnym pojęciem. To 
jedno z tych słów używanych często do określenia 
rzeczy, które same w sobie stały się już niedefinio-
walne. Często jakiekolwiek rozważania na temat 
krajobrazu zaczyna się od podkreślenia złożoności 
tematu. Jednak ta złożoność, o ile istnieje, jest czymś 
nowym, niedawnym. „Krajobraz” to nowoczesny 
termin, wcześniej ograniczał się do określania ma-
larstwa rodzajowego ukazującego estetyczne walory 
wiejskich okolic.

[Krajobraz potrzebuje „kraju” (konkretnego tery-
torium lub środowiska, prawdziwego lub tylko me-
taforycznego) i „obrazu”, potrzebne jest więc jakieś 

oko patrzące na całość i jakieś przedstawienie, musi 
zrodzić się uczucie interpretujące go emocjonalnie  
i przypisujące kulturowo”].

Skąd zatem biorą się komplikacje? Zapewne  
z tego, że jest nowe. Chociaż modernizm głosił har-
monijny rozwój najważniejszych obszarów wiedzy 
(naukowych lub poznawczych, prawnych lub etycz-
nych, artystycznych lub estetycznych), to jednak 
ich historyczny rozwój jednoznacznie skłaniał się  
w stronę racjonalizmu stosowanego. Estetyka – istny 
„Kopciuszek” rozwoju – została szybko wypchnięta 
przed szereg jako przeciwwaga tego dystroficznego 
rozwoju. To dlatego obecnie, kiedy ten utylitarny 
powód zagraża równowadze nie tylko dusz, lecz  
samej planety, dla wielu grup przejętych dewastacją 
dokonaną w wyniku traktowania ziemi w kategoriach 
wyłącznie użytkowych, krajobraz jest narzędziem, za po-
mocą którego można przywrócić zrozumienia tego, co 
nas otacza bez odnoszenia się do jego użytkowości.

[W ostatnim stuleciu praktyka wszystkich gałęzi 
wiedzy ewoluowała od podejścia „syntaktycznego” 
(poznanie wewnętrznych struktur przedmiotu badań), 
poprzez „semantyczne” (poznanie znaczenia tych 
struktur tworzących przedmiot badań) po „prag-
matyczne” (poznanie działania przedmiotów badań  
i ich znaczenia w zmiennych i złożonych kontekstach 
kulturowych). To rosnące stopniowo zainteresowanie 
kontekstem kosztem „tekstu” sprzyjało rozprzestrze-
nieniu się pojęcia „krajobraz”, stworzonego w celu 
uwypuklenia faktu, że jakakolwiek ludzka działalność, 
jakkolwiek niezależna by się nie wydawała, zachodzi 
w ramach fizycznej i mentalnej struktury zawierającej 
gęstą sieć uczuć i nakazów. Krajobraz, w rzeczy samej, 
nie jest tylko miejscem, jest zestawem interpretacji, 
projekcji i odczuć powiązanych z tym miejscem i tym 
samym tworzy system wyraźnych elementów zawiera-
jący obiektywne i subiektywne rzeczywistości].

Stajemy zatem w obliczu paradoksu – termin, który 
powstał w celu wspierania elementów ducha stoją-
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cych w opozycji do pragmatyki, stał się narzędziem 
geografów, architektów, biologów, ekonomistów, 
polityków, itd. 

To nie koniec problemów. Z tego, co zostało 
powiedziane nie wynika wcale, że wymienieni wyżej 
specjaliści błędnie zaadaptowali pojęcie przypisane 
do sztuki – po pierwsze dlatego, że pojęcia nie pod-
legają (lub nie powinny podlegać) prawu własności, 
po drugie sztuka, poprzez swą zaletę wynikającą 
ze wspomnianego wyżej krytycznego nastawienia 
wobec kursu objętego przez nowoczesność, stała 
się w efekcie schronieniem tych wszystkich form ak-
tywności, których istnienie w utylitarnym świecie jest 
zagrożone. Innymi słowy, pomijając nawet tendencje 
w stosowaniu terminu „krajobraz” i skupiając się 
wyłącznie na sferze sztuki wyjdzie na to, że niewiele 
jest rzeczy równie artystycznych jak przekraczanie 
granic czystej sztuki w stronę zdolności żywotności 
rodem z rynkowego kapitalizmu.

Ta transdyscyplinarna skłonność sztuki związana 
jest z jej nieczystym sumieniem. Odkąd Marks oświad-
czył, że intelektualista nie ma tłumaczyć świata, tylko 
go zmieniać, sztuce nieswojo było działać wyłącznie 
na płaszczyźnie przedstawieniowej. To zaś prowadzi 
nas do kolejnego paradoksu: pomimo, że sztuka do-
starcza narzędzi pojęciowych – takich jak krajobraz 
– cenionych przez wszystkich krytyków systemu, to –  
w wyniku silnej presji i obaw utylitarianizmu – czuje, 
że jej wkład w zmiany jest niewielki i liczy na większy 
stopień „aktywizmu”: nie wystarcza już namalować 
krajobraz, trzeba go zmienić; obraz świata traci wiarę 
we własne możliwości przybliżenia zmian i próbuje 
być zapisem bardziej „realnej” aktywności.

W tym miejscu musimy zauważyć, że jest  
w pojęciu krajobrazu pewna wrodzona złożoność 
niezależna od okoliczności historycznych. Krajobraz 
jest przedstawieniem piękna lub zainteresowania 
estetycznego (lub też braku takiego zainteresowania) 
danej krainy. Lecz ze swej strony, z tego samego 

powodu, identyfikuje (materialny lub niematerialny) 
charakter obszaru, który tym sposobem może być 
doceniony z konkretnego punktu widzenia. Krajo-
braz jest równocześnie przedstawieniem i rzeczą 
przedstawianą (pamiętając, że przedstawiany jest nie 
krajobraz tylko pewien sposób widzenia go). Z tego 
powodu, od początków istnienia tego pojęcia, zakła-
dano dwa możliwe sposoby „tworzenia” krajobrazu”: 
interweniując in situ lub poprzez zmianę sposobu, 
w jaki teren jest postrzegany lub obserwowany, 
innymi słowy interweniując in visu. Skomentowane 
już „performatywne” tendencje sztuki współczesnej 
wspierały raczej działania przedstawiające i opisujące 
krajobraz in situ kosztem szacunku, jakim tradycyjnie 
cieszyło się przedstawienie in visu. Niemniej jednak ta 
tendencja okazuje się jeszcze bardziej paradoksalna, 
jeżeli zwrócimy uwagę na fakt, że obecnie, bardziej 
niż kiedykolwiek nasz prawdziwy (społeczny, fizycz-
ny, ekonomiczny) krajobraz kształtowany jest przez 
typy zachowań ściśle powiązanych z kulturą obrazu. 
Krajobraz kształtują zachowania, a te nigdy wcześniej 
nie były równie podporządkowane powierzchow-
ności. Nigdy jeszcze estetyka nie była tak istotna 
dla społecznej akceptacji publicznego zachowania 
i równocześnie nigdy jeszcze nie wątpiła w takim 
stopniu we własne możliwości, żeby aż skupiać się 
na „czynach” kosztem „czynienia”.

[Nasza „performatywna” mentalność dąży do 
tego, abyśmy uwierzyli, że wielkie historyczne prze-
miany są wynikiem czynów (dających się umiejscowić 
w czasie i przestrzeni, tradycyjnie uznawane za „mę-
skie” i dotyczących sfery publicznej), podczas gdy 
w rzeczywistości to działania społeczne (rozciągnięte 
w czasie i rozproszone w przestrzeni, tradycyjnie 
uważane za „żeńskie” i dotyczące sfery prywatnej) 
kształtują środowisko. Świat zaśmiecają ruiny dum-
nych pomników, które miały stać wiecznie, a mimo 
to wciąż budowany jest na nierealnych i niematerial-
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nych obrazach podtrzymujących nasze pragnienia  
i zachowania]. 

Zredukowawszy triadę krajobraz – architektura 
– sztuka do dwóch sfer rozwoju wciąż możemy od-
naleźć najmniejszy wspólny mianownik dla dwóch 
z nich, mając za przesłankę czwarty zaangażowa-
ny w to element. Wracając do kwestii złożoności 
krajobrazu, nie możemy zapomnieć o najbliższym 
kontekście. Wyspy Kanaryjskie to obszar, który ge-
neralnie zależny jest od eksploatacji nie tylko ziemi, 
lecz także krajobrazu w sensie wartości estetycznych 
związanych z nim w paradygmatycznym kontekście 
przemysłu wypoczynku, rekreacji i spełniania ma-
rzeń. Infrastruktura dowozi pracowników i klientów, 
podobnie jak produkty i usługi, z zewnętrznego, 
zglobalizowanego świata, zmieniając całkowicie kraj/
krajobraz. Ten przemysł z kolei zbudowany jest na 
wyobrażeniu pożądanych form zachowania, zarówno 
jeśli chodzi o miłe spędzanie czasu (klient), jak sukces 
i postęp (dostawca). Ta kombinacja działań in visu  
i in situ dokonała na Kanarach większych zmian, niż 
wszystkie poprzednie stulecia. 

Krajobraz jest produktem kultury, a zatem nie 
może być chroniony lub przywrócony do stanu 
„naturalnego”. Jedne krajobrazy nie wydają się 
nam dziś bardziej „autentyczne” od innych, dlatego 
że rybołówstwo przybrzeżne czy drobne rolnictwo 
są bardziej „endemiczne” od turystyki. Jednak 
wieki krajobraz kształtowany był przez rytm aktyw-
ności socjoekonomicznej dostosowany do cykli 
natury, które z kolei były w założeniu powiązane  
z niezmiennym boskim porządkiem rządzącym 
zarówno codziennym zwyczajem, jak i świętami. 
Rolnik miał czas utożsamić się ze swoją oko-
licą. Zaawansowanie dzisiejszych możliwości 
technicznych i umysłowych pozwalających nam 

zmieniać rzeczywistość fizyczną, ekonomiczną 
lub kulturową sprawia, że zmiany te dokonują się 
w tempie utrudniającym przyswojenie ich kształtu  
i, oczywiście, zrozumienie potrzeby tych zmian.  
W rzeczy samej, cofając się do Baudelaire’a, może-
my utożsamić nowoczesność z nostalgią (spleen) 
generowaną przez postęp dokonujący się w tempie 
przewyższającym naszą umiejętność odnalezienia się 
w nim. Nie możemy liczyć na powrót do hipotetycz-
nego pierwotnego krajobrazu, ale musimy zdawać 
sobie sprawę, że krajobraz wymaga z jednej strony 
mniej wyniszczającego traktowania, a z drugiej – 
warunków niezbędnych do wytworzenia poczucia 
przynależności.

Aby odzyskać kontrolę nad naszymi dziełami  
i działaniami w krajobrazie społecznym potrzebna 
jest nam przerwa, pauza pozwalająca na dostrze-
żenie jak nakładają się na siebie nasze punkty 
widzenia i scenariusze pozwalające patrzeć i być 
widzianym; rodzaj ciszy, który mógłby pozwolić nam 
słuchać zależności pomiędzy tym, co mówimy, co 
zostaje przemilczane, czemu poświęcamy uwagę,  
a krajobrazem stworzonym z szeptów naszych dzia-
łań. Ciszy, która pozwoli nam słuchać tylu rzeczy, 
które trzeba powiedzieć i docenić rozbieżność mię-
dzy postępem i rozwojem, produkcją i twórczością, 
konsumpcja i satysfakcją.

Cisza radująca zmysły, ułatwiająca interakcję 
jednostek z ich otoczeniem. Cisza wstrzymująca, 
przynajmniej na kilka minut, zawrotne tempo cyklu 
produkcyjno-konsumpcyjnego. Cisza jako głęboko 
przeżyta chwila, w której możemy odkryć i zanalizo-
wać dźwięki współczesnego społeczeństwa i odna-
leźć ścieżkę prowadzącą do wielkich rzeczy. Cisza,  
w której człowiek czuje się upoważniony do stworze-
nia nowych kryteriów analizy i myślenia.
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ON SILENCE IN THE LANDSCAPE 

Landscape ia a very popularm term today – one of these words used to define phenomena that became 
undefinable. In such case, silence in the landscape becomes a space – semanthical, mental, of physics and 
of time – that facilitates a human being to interact with the surroundings.
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We conceive of landscape as an individual experi-
ence, we feel the environment that surrounds us, we 
experience space-territory in a personal way, loaded 
with meanings and memories, with commonplace 
moments; but at the same time we need the public 
gaze of a social landscape capable of vali dating the 
meaning of our personal development.

This essay has taken as its starting point the 
concept of “silence”, a word derived from the Latin 
“silere”, meaning to keep quiet: to be silent in order 
to hear better, in order to listen to the sound of the 
world. Silence in the sense of a space capable of 
accommodating sounds and absences in this dual 
appreciation of a social and a personal landscape, 
the absence of intentional sounds (John Cage). “Si-
lence” is also understood as the boundary between 
growth and development, between production and 
consumption (collective “silence”).“Silence” as an 
initial premise for making a pause, for perceiving 
differential elements, for listening to what is usually 
missed, what goes unnoticed. “Silence” as a neces-
sary prerequisite for a perception of the transforma-
tions of territory. “Silence” to delight the senses and 
to justify a whole series of multidisciplinary projects. 
The sphere of silence is replete with sounds that we 
can discover. The world is an increasingly noisy place, 

of growing contrasts, where it is more and more dif-
ficult for man to relate to nature. It therefore becomes 
necessary to understand that distancing oneself from 
“silence” can be dangerous and devastating.

There is no doubt that we have succeeded in 
dominating nature to an undreamed-of degree, but we 
have not been capable of dominating our dominion 
over nature (Marshall D. Sahlins).

“Silence” as a place where we can project a se-
ries of ques tions, where we can explore the patient 
capacity of human beings to listen to the music of the 
landscape, to perceive and extract from “silence” the 
harmony or conflicts in its com position and projects 
and to discover the forms of silence.

You have to lose yourself in order to start listening. 
You have to create silence when listening and looking 
in order to discover the forms of silence. Silence is 
written, it offers itself to be listened to. In musical nota-
tion silence is a symbol, and every note symbol has 
its corresponding silent symbol, the symbol of a rest. 
A symbol that measures silence. In verbal language 
silence is also notated. So suspension dots (three 
points) leave the discourse hanging, they suspend it. 
But the value of these dots depends on the word that 
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precedes them. Both silence in language and the si-
lence that is introduced in music tend to be breathings 
that demand attention. Breathing will create the gap 
in which our attention can unfold. Silence is therefore 
like a sigh, the name used in the eighteenth-century 
French tradition to refer to a crotchet rest in music.  
A crotchet rest is a “sigh” (soupir), a quaver rest is 
“half a sigh” (demi-soupir), a semiquaver rest is “a 
quarter of a sigh” (quart de soupir)… And in that sigh-
ing it may be possible to change the way we listen, to 
transform our ear. Learning to listen, learning to listen 
to silence and sound, will lead to self-modification. 
This, as is well known, is the lesson we are offered by 
the American composer John Cage, who taught us in  
a masterly manner to listen to the forms of silence, 
forms which require us to destroy the notation of lan-
guage, of memory, to show that silence and sound are 
always continuous with each other (Carmen Pardo).

But culture changes, and so do technical re-
sources and relationships with physical forms of 
territory constantly adapting themselves to people’s 
needs and interests, to the fact, on the one hand, 
that space is physically constructed, and to universal 
biological needs. Perhaps these are what we need 
to recognize as the primary basic requirements for 
listening to the LANDSCAPE.

Man does not invent the landscape, but he is active 
within it together with nature, in its availability, in its dic-
tates in relation to what man asks of it (Eugenio Turri).

“Landscape” is a fashionable concept, one of 
those words that are used so often to define different 
things that they themselves begin to be indefinable. 
It is common to begin any reflection on landscape 
by emphasizing the complexity of the term. But this 
complexity, if it exists, is recent. “Lands cape” is a 
modern concept which for centuries was confined to 

denoting a genre of painting dedicated to depicting 
the aesthetic values of a country.

[Landscape requires a “land” (a given territory or 
milieu, whe ther real or metaphorical) and a “...scape”: 
“there has to be an eye – a representation – that ob-
serves the whole, and a feeling has to be generated that 
interprets it emotionally and assigns it culturally”].

Where, then, does the complication come from? 
Probably from the very modernity of the term. Although 
the ideology of modernity proclaimed the harmonious 
development of the great spheres of human knowledge 
(the scientific or gnoseologi cal, the juridical or ethi-
cal and the artistic or aesthetic), the fact is that their 
historical development was clearly bia sed towards the 
promotion of applied rationality. Aesthetics – the real 
Cinderella of progress – was soon put forward as a 
counterweight to this dystrophic development. That is 
why nowadays, when that utilitarian reason threatens 
the equi librium not only of the powers of the soul but 
of the planet itself, many of the groups concerned 
about the devastation wrought by regarding the land 
in exclusively pragmatic terms see landscape as a tool 
with which to reclaim an appreciation of our surround-
ings without reference to its utility. 

[In the last century all branches of knowledge have 
seen their practices evolve from “syntactic” approaches 
(knowledge of the inner structure of their object of 
study), via “semantic” approaches (knowledge of the 
meaning of those structures that are the object of study), 
towards “pragmatic” approaches (knowledge of how 
those objects of study operate and have meaning in 
complex, variable cultural contexts). This gradually 
increasing interest in context at the expense of “text” 
has fostered a proliferation in the use of the term “land-
scape”, de signed to highlight the fact that any human 
activity, however autonomous it may seem, takes place 
within a physical and mental structure that includes a 
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dense network of affects and precepts. And indeed 
landscape is not just a place but a set of interpretations, 
projections and feelings associated with that place, and 
it therefore constructs a system of articulated elements 
which include objective and subjective realities].

So we encounter the paradox that a term which 
arose as a way of fostering a non-pragmatic dis-
position of the spirit has turned into a tool of utility 
for geographers, architects, biologists, economists, 
politicians, etc.

The complication does not end there. What has just 
been said does not mean that we think these profes-
sions have spuriously appropriated a term that properly 
belongs to art; firstly because concepts obviously are 
not (or should not be) subject to property rights; and 
secondly because art, by virtue of its aforementioned 
critical disposition against the course modernity has 
taken, has become by inclination a place of re fuge for 
all those activities that see their survival threatened in 
a utilitarian world. In other words, even if we wished 
to ignore the drift in usage of the term “landscape” 
and confine ourselves to the strictly artistic sphere, 
we would come up against the fact that few things are 
more strictly artistic than to transcend the limits of the 
strictly artistic towards areas which are at the borders 
of viability in mercantile capitalism.

This transdisciplinary inclination in art is related to 
its bad conscience. Ever since Marx declared that the 
duty of the in tellectual was not to interpret the world 
but to change it, art has felt uncomfortable operating 
exclusively in the sphere of representation. This leads 
us to a further paradox: despite the fact that it provides 
conceptual tools – such as landscape – valued by all 
critics of the system, art feels – probably as a result of 
the very pressure and anxiety of utilitarianism – that its 
contribution to change is slight and it longs for a greater 

degree of “activism”: it is no longer enough just to paint 
a landscape, you have to change it; the image loses 
confidence in its own ability to bring about change and 
tends to become a record of a more “real” activity.

At this point we must recognize that there is  
a inherent complexity in the concept of landscape 
that does not depend on its historical circumstances. 
A landscape is a representation of the beauty or 
the aesthetic interest (or lack of interest) of a land. 
But in its turn, and for that reason, it also identifies  
a (material or immaterial) characteristic of that same land 
that is capable of being appreciated from a particular 
viewpoint. A landscape is, at the same time, a repre-
sentation and the thing represented (always bearing in 
mind that the thing represented is not the land but a 
particular way of seeing it). That is why since the term 
originated two basic possible ways of “making” the land-
scape have been envisaged: either by intervening in it in 
situ, or by altering the way it is perceived or regarded; 
in other words, intervening in visu. The “performative” 
tendency of contemporary art, already commented 
upon, has recently favoured in situ landscape depiction 
at the expense of the traditional esteem accorded to 
representation in visu. However, this tendency seems 
no less paradoxical, since it is obvious that now, more 
than ever, our real (social, physical, economic) land-
scape is being shaped by types of behaviour intimately 
connected with the culture of images. Landscapes are 
sculpted by habits, and never before have these been 
so strongly influenced by appearances. Never has 
aesthetics been so important to the social approval of 
public actions, and yet never has aesthetics had so lit-
tle faith in its own potential, to the point of committing 
itself to acts at the expense of actions.

[Our “performative” mentality tends to make us 
believe that great historical transformations are due 
to acts (datable in time and locatable in space, tra-
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ditionally regarded as “masculine” and characteristic 
of the public sphere), but in actual fact it is social ac-
tions (temporally prolonged and spatially dispersed, 
traditionally considered to be “feminine” and char-
acteristic of the private sphere) that really transform 
the environment. The world is littered with the ruins 
of proud and supposedly everlas ting monuments, but 
it is still built on insubstantial, immaterial images that 
sustain our desires and behaviour].

Having reduced the triad landscape-architecture-
art to two spheres of development, we could still find 
a lowest common denominator for the two of them, 
which we might perhaps deduce from the fourth 
element involved. Returning to the subject of the 
complexity of landscape, we cannot forget our most 
immediate context. The Canary Islands are a territory 
that is basically dependent on exploiting not only the 
land but also the landscape, that is to say the aesthetic 
values associated with it in the paradigmatic context 
of the industry of leisure, pleasure and desire. Major 
infrastructure brings in customers and workers from 
a globalised world, as well as the goods and services 
they demand, profoundly altering the land/landscape. 
But this industry, in turn, is built on the imaginary of 
desirable habits both in terms of wellbeing and pleas-
ure (for the customer) and success and progress (for 
the supplier). This combination of actions in visu and 
in situ has altered the territory of the Canaries more in 
the last few years than in the rest of its history.

The landscape is a product of culture, and therefore 
cannot be preserved or returned to a “natural” state. If 
we find cer tain landscapes more “authentic” than oth-
ers nowadays it is not because coastal fishing or local 
agriculture are more “endemic” than tourism. But the 
fact is that for centuries the country was shaped by the 
rhythm of socioeconomic activi ties linked to natural cy-
cles, which, in turn, were supposedly connected to an 

immutable divine order that determined both everyday 
habits and special celebrations. The countryman had 
time to identify with his country. Nowadays our techni-
cal and mental capacity to change physical, economic 
or cultural reality is such that the changes take place 
at a pace which makes it difficult to assimilate their 
form and, of course, to evaluate their desirability. In-
deed, going back to Baude laire, we might well identify 
modernity with the nostalgia (“spleen”) produced by 
progress which advances at a pace that exceeds our 
ability to identify with it. We cannot hope to go back 
to a hypothetical primordial landscape, but we must 
bear in mind that the landscape demands, on the one 
hand, a non-consumptive treatment of the land, and, 
on the other, the conditions necessary to project onto 
it a feeling of belonging.

In order to recover our agency over our own acts 
and actions in the social landscape we need a time out, 
a pause to allow us to perceive the imbrication between 
our points of view and the scenarios that enable us 
to look and be seen; a cer tain silence that can allow 
us to listen to the relationships between what we say, 
what we leave unsaid, what we pay attention to, and 
the landscape generated by the murmur of our acts. 
A silence that will allow us to listen to the many things 
that need to be said and to appreciate the discrepancy 
between progress and development, production and 
creation, consumption and satisfaction.

Silence for the enjoyment of the senses, to facili-
tate the interaction of human beings with their sur-
roundings. Silence to halt, at least for a few minutes, 
the vertiginous pace of the production/consumption 
cycle. Silence as the profound instant in which we 
can discover and analyse the sounds of contemporary 
society and find the path to great things. A silence in 
which man feels empowered to create new criteria 
for analysis and thought.
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… SPOWOLNIĆ ARCHITEKTURĘ…

Czy możliwa jest nowa definicja architektury? Z pewnością tak, ale definicje jednak nie zmieniają rzeczywi-
stości, a co najwyżej pogląd na nią. Współczesna architektura wymaga głębokiej refleksji. Autor proponuje 
„spowolnienie architektury” w powiązaniu z refleksją retrospektywną i kreatywną. Punktem wyjścia dla prze-
wartościowań w architekturze powinno być spowolnienie współczesnego tempa rozwoju przestrzennego. 

Słowa kluczowe: architektura współczesna, definicja architektury, twórczość,  
architektura spowolniona, filozofia twórcza

To, jaka architektura jest dziś, jest faktem. Ale też 
można powiedzieć, że dziś, jako kategoria pojęciowa 
w architekturze nie istnieje – istnieje wczoraj, czyli to, 
co już zostało zbudowane i „jutro”, czyli to, co jest 
w fazie kreacji.

Dziś – jako kategoria czasowa jest rozpięte po-
między przeszłością, która się zdarzyła, a wizjami 
przyszłości, z których nie wiadomo jeszcze która się 
wydarzy. W procesie kreacji dzieła architektonicznego 
rozciąganie czasu między przeszłością a przyszłością 
jest zjawiskiem ciągłym, permanentnym – ale prze-
biegającym w różnym tempie: raz jest to powolna 
kontynuacja idei przeszłości, innym razem nagły zryw, 
powiew, wielka kreacja, wielka idea, wielkie dzieło, któ-
re przyspiesza bicie serca i bieg historii. Takie momenty 
w dziejach architektury są jednak wyjątkiem.

Refleksja retrospektywna daje podstawy do my-
ślenia o przyszłości w kategoriach analitycznych, 
wartościujących, selektywnych. Refleksja kreatywna 
skierowana jest ku przyszłości, jest próbą antycypacji 
przyszłych trendów rozwojowych i potrzeb. Czy będą 
one kontynuacją trendów z przeszłości? To pytanie jest 

otwarte. Refleksja kreatywna to w dużym stopniu praca 
nad samodoskonaleniem wrażliwości twórczej i próba 
antycypacji przyszłości i jej przestrzennej wizji. 

Dzieło architektury jest wyrazem stosunku twórcy 
do rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, w jakiej 
przyszło mu tworzyć. Dzieło architektury, inaczej niż 
dzieło sztuki jest z rzeczywistością nierozerwalnie 
związane. To ważne stwierdzenie, gdyż oznacza 
powiązanie pomiędzy koniunkturą ekonomiczną  
i społeczną a twórczością. Oczywiste jest więc, że 
gdy następuje okres spowolnienia gospodarczego – 
wyhamowuje rozwój inwestycyjny, a wraz z nim archi-
tektura. Czy można to zjawisko uznać za pozytywne? 
Spróbujmy spojrzeć na nie życzliwie. Z wyhamowania 
architektury płynie wiele korzyści. Przede wszystkim 
jest czas na refleksje. Przed następną falą rozwoju 
jest krótka chwila, w której można „przegrupować 
szeregi”, „przemyśleć strategie”, rozejrzeć się wokół, 
zwolnić tempo. 

Wśród refleksji gospodarczego spowolnienia 
przemykają idee architektury spowolnionej, zwanej  
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w nawiązaniu do ruchu slow cities – slow architec-
ture. Refleksja spowolnienia to myśl o zbędności 
wielu nowych aroganckich kubatur architektonicz-
nych, pomników wielkich architektów, wielkiej wiary  
w konieczność nieustającego postępu, wielkiej władzy 
utrwalanej architekturą monumentalną, wielkiej archi-
tektury tworzonej przez „gwiazdy architektury”, którą 
można by nazwać „architekturą niebywałą”. 

Ukierunkowanie na jakość architektury i tworzonej 
przestrzeni, skalę człowieka, kreowaną atmosferę 
stwarza nadzieję na zmianę. Symptomatyczne było 
przyznanie nagrody Pritzkera szwajcarskiemu archi-
tektowi Peterowi Zumthorowi w roku 2009 [1], mistrzo-
wi minimalizmu i nastroju. Architektura spowolniona, 
niespieszna, to architektura jakości i – oby tak się 
stało – architektura przyszłości.

Trzeba więc zwolnić, rozejrzeć się wokół, przewar-
tościować dotychczasowe działania traktowane jako 
osiągnięcia, drogi, a w zasadzie koleiny postępowania, 
trzeba określić nowe twórcze idee i założenia celowe.

Tendencje te wyczuwane są również przez młode 
pokolenie architektów. Praca dydaktyczna w Polsce 
i liczne międzynarodowe warsztaty architektoniczne 
[2], w których miałem okazję uczestniczyć w ostatnim 
okresie pokazały, że młode pokolenie przyszłych 
architektów jest niezwykle wrażliwe na biedę, nie-
sprawiedliwość społeczną, arogancję architektury, 
która zamiast służyć przede wszystkim sprawom 
społecznym, staje się narzędziem w ręku władzy  
i pieniądza.
 

Refleksji związanej ze spowolnieniem poświęcono 
część wystaw na tegorocznym (2010) Biennale Archi-
tektury w Wenecji. Ekspozycja rumuńska z pustą, bia-
łą przestrzenią stanowi zaproszenie do refleksji nad 
pojęciem przestrzeni. Jak silnie może oddziaływać 
pusta, jednorodna przestrzeń! Temat spowolnienia  
w architekturze w ciekawy sposób ilustruje ekspo-

zycja holenderska. Ma ona jedno istotne przesłanie 
– wykorzystać istniejące pustostany, których jest na 
terenie Holandii ogromna ilość. Zanim zacznie się 
budowę nowych kubatur, należy wykorzystać te, które 
już istnieją. To przesłanie jest niezwykle mocne, jeśli 
zważyć, jak dużo powstaje w Holandii nowej architek-
tury i jak architekci holenderscy starają się prześcigać  
w wynajdywaniu nowych rozwiązań przestrzennych 
w celu… No właśnie – w jakim celu?
 

Inną niezwykle ciekawą prezentację na Bienna-
le Architektury w Wenecji zaproponowała Japonia 
[3]. Pokazano mechanizm przekształceń struktury 
zabudowy japońskich metropolii w czasie. Metabo-
lizm – jest tym określeniem, którym zdefiniowano 
nieustający proces dostosowawczy drobnoskalowej, 
organicznie narosłej architektury do zmieniających się 
indywidualnych potrzeb. Miasto, widziane jako suma 
milionów „pikseli”, stanowiących zmieniające się 
mikro-obiekty, podlega również zmianom w efekcie 
tego metabolicznego procesu. Jest to jednak proces 
oddolny (bottom up) w odróżnieniu do urbanistyki 
władzy i pieniądza (top down), stosowanej w metro-
poliach Europy i Ameryki. 

SLOW ARCHITECTURE !!! To hasło na dziś. Hasło 
mówiące o konieczności refleksji nad kondycją polskiej 
architektury, podobno bardzo dobrej bo światowej, 
bo taniej, bo prostej, bo wernakularnej, bo między-
narodowej, bo … nijakiej. Polska architektura dziś, to  
w większości rozwiązania o niskiej wartości przestrzen-
nej i estetycznej, projekty katalogowe lub będące roz-
wiązaniami wynikającymi z kompromisów pomiędzy 
projektantem a inwestorem, deweloperem i urzędem 
miejskim. Potencjał kontekstu, topografii, lokalnej kultury 
i twórczej wrażliwości nie został jeszcze wyczerpany.

SLOW ARCHITECTURE. To hasło wskazuje zadania 
na najbliższą przyszłość: rozejrzyj się wokół i wczuj się 
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1. Ekspozycja rumuńska na Biennale Architektury w Wenecji 2010. Pustka białej przestrzeni jako przestrzeń refleksji. Fot. autora.   
2. Ekspozycja holenderska na Biennale Architektury w Wenecji 2010. Model miasta złożonego z obiektów stanowiących aktualnie 
pustostany na terenie Holandii. Fot. autora.   3. Widok satelitarny fragmentu dzielnicy Kyodo w Tokyo, Japonia. Miasto w procesie 
metabolizmu. Google Earth 2009.   4. Widok fragment ekspozycji japońskiej na Biennale Architektury w Wenecji 2010
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w siebie. Uporządkuj swoje otoczenie, zagospodaruj 
nieużytki, wyremontuj swój dom. Zastanów się nad 
sensem tworzenia, trwałością rzeczy materialnych 
wobec kruchości mitów i idei, których materialne po-
zostałości towarzyszą nam przez całe życie. A może 
odwrotnie – nad kruchością świata materialnego i nie-
zwykłą siłą trwania filozofii przestrzeni, myśli twórczej, 
kultury i systemu wartości przestrzennych.

SLOW ARCHITECTURE. To hasło przyszłości 
architektury. Tworzenie architektury wymaga reflek-
sji i przeżycia. Wówczas dopiero architektura może 
emanować swym wewnętrznym pięknem. 

 Wycisz swoje rozbieganie i przygotuj się do 
tworzenia rzeczy wielkich i pięknych. Napisz nową 
definicję architektury, w którą sam wierzysz i którą 
konsekwentnie będziesz realizował.

PRZYPISY

[1] Informacja o Peterze Zumtorze, jako laureacie nagrody 
Pritzkera znaleźć można m.in. na: www.artinfo.com/news/
story/33833/peter-zumthor-speaks/
[2] Autor uczestniczył od kilku lat w międzynarodowych 
warsztatach Zimowej Szkoły Architektury w Ankarze,  
w warsztatach organizowanych przez prof. Ado Franchini 

z Politechniki Mediolańskiej i warsztatach Uniwersytetu 
Lusofona w Lizbonie.
[3] TOKYO METABOLIZING. Japan Pavilion AT the 12th 
International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia, 
August 29 – November 21, 2010, Komisarz wystawy: Koh 
Kitayama. 
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…SLOW ARCHITECTURE …

Is a new definition of architecture possible? Surely it is, but definitions do not change reality, maybe the point 
of view. The contemporary architecture needs deep reflection. The author proposes to “slow architecture” in 
conjunction with both retrospective and creative reflections. The starting point for revaluations in architecture 
should be the slowdown of current urban development. 

Keywords: Contemporary architecture, definition of architecture, creativity,  
slow architecture, creative philosophy 

What architecture is like today is a fact. However, 
we could also say that today – as a notional category 
– does not exits in architecture; what exists is yester-
day – what has already been built – and tomorrow 
– what is being created.

Today – as a temporal category – extends between 
the past which happened and visions of the future 
which may come true. In the process of the creation 
of an architectural work, the extension of time between 
the past and the future is a continuous, permanent 
phenomenon which proceeds at various paces: it 
could be a slow continuation of the ideas of the past, 
a sudden action, a breath, a great creation, a great 
idea, a great work which fastens the heartbeat and 
the course of history. However, such moments in the 
vicissitudes of architecture are exceptions.

Retrospective reflection enables us to think about 
the future in analytical, valuating, selective categories. 
Creative reflection is inclined towards the future, it is 
an attempt to anticipate future developmental trends 
and needs. Will they continue the trends of the past? 
This question is open. To a large extent, creative 

reflection means the self-improvement of creative 
sensitivity and an attempt to anticipate the future and 
its spatial vision.

A work of architecture expresses the creator’s atti-
tude towards the social and economic reality he must 
create in. Unlike a work of art, a work of architecture 
is inseparably connected with reality. It is an important 
statement because it means a bond between econo-
mic and social conditions and creativity. Thus, it is 
obvious that when a period of an economic slowdown 
comes, the development of investments as well as 
architecture slows down, too. Can we consider this 
phenomenon positive? Let us try to look at it sym-
pathetically. The slowdown of architecture produces 
numerous profits. First of all, there is some time for 
reflection. Before the next wave of development, we 
can “redeploy”, “reconsider strategies”, take a look 
around, slow the pace.

The ideas of so-called slow architecture (refe-
rence to slow cities) shoot past the reflections of an 
economic slowdown. A reflection of a slowdown is 
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a thought about the uselessness of many new arro-
gant architectural cubatures, monuments to great 
architects, deep faith in the necessity of unstoppable 
progress, absolute power supported by monumental 
architecture, great architecture created by “archistars” 
which could be called “the most unusual architectu-
re”. Orientation towards the quality of architecture and 
its space, the human scale, a created atmosphere 
builds up hopes for a change. Giving the Pritzker 
Award to the Swiss architect Peter Zumthor – the 
master of minimalism and mood – in 2009 [1] was 
quite symptomatic. Slow architecture is the architec-
ture of quality and hopefully the architecture of the 
future. So, we must slow down, take a look around, 
revalue previous activities treated as achievements, 
roads or rather ruts of conduct, define new creative 
ideas and objectives.

These tendencies can be felt by the young genera-
tion of architects, too. Educational work in Poland and 
numerous architectural workshops [2] I have taken part 
in lately show that the future architects are unusually 
sensitive to poverty, social injustice, the arrogance  
of architecture which becomes a tool in the hands of 
power and money instead of serving social issues.

A part of exhibitions at this year’s Biennale of Ar-
chitecture in Venice was devoted to a slowdown. The 
Romanian exposition with an empty white space invi-
tes a reflection on the notion of space. How strongly 
an empty uniform space can influence! The theme of 
a slowdown in architecture is illustrated by the Dutch 
exposition in a very interesting manner. It has got one 
significant message – to use the countless existing 
uninhabited objects in the Netherlands. Before new 
cubatures are built, the existing ones must be used. 
This message is especially strong considering the 
number of new architecture in the Netherlands and 
the way Dutch architects try to compete each other 

in finding new spatial solutions in order to… Well, 
what is their objective?

Another unusually interesting presentation at the 
Biennale of Architecture in Venice was proposed by 
Japan [3]. The mechanism of the transformations of 
the structure of Japanese metropolises in time was 
shown. Metabolism – this notion defines the conti-
nuous process of adjusting small-scale, organically 
accumulated architecture to the changing individual 
needs. A city, seen as the sum of millions of “pixels” 
and changeable micro-objects, is also altered by 
this metabolic process. However, it is a bottom up 
process, too, as opposed to the top down urbanism 
of power and money applied in European and Ame-
rican metropolises.

SLOW ARCHITECTURE!!! This is the slogan 
for today. It includes a necessary reflection on the 
condition of Polish architecture – seemingly very 
good because global, because cheap, because 
simple, because vernacular, because international, 
because… nondescript. Today’s Polish architecture 
is mainly characterized by solutions with low spatial 
and aesthetical value, by catalogue products or those 
resulting from compromises between a designer and 
an investor, a developer and a municipal office. The 
potential of the context, topography, local culture and 
artistic sensitivity has not been exhausted yet.

SLOW ARCHITECTURE. This slogan indicates 
assignments for the nearest future: look around and 
identify with yourself. Put your surroundings in order, 
develop wastelands, refurbish your house. Reflect 
on the sense of creation, the durability of material 
things in the face of the frailty of myths and ideas 
whose material remains accompany us for a lifetime. 
Or maybe the other way round – on the frailty of the 
material world and the unusual power of the duration 
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1. Romanian exposition at the Biennale of Architecture in Venice 2010. Emptiness of white space as a space of reflec-
tion. Photo by author   2. Dutch exposition at the Biennale of Architecture in Venice 2010. Model of a city composed of 
uninhabited objects located in the Netherlands. Photo by author   3. Satellite view of the district Kyodo in Tokyo, Japan. 
Metabolizing city. Google Earth 2009   4. View of the Japanese exposition at the Biennale of Architecture in Venice 2010
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of the philosophy of space, a creative thought, culture 
and the system of spatial values.

SLOW ARCHITECTURE. This is the slogan for the 
future of architecture. The creation of architecture ne-

eds reflection and experience to emit its inner beauty. 
Calm your restlessness down and get ready for the 
creation of great and beautiful things. Write a new 
definition of architecture which you believe in and 
which you will be implementing consistently.

ENDNOTES

[1] Information on Peter Zumthor as the laureate of the 
Pritzker Award: www.artinfo.com/news/story/33833/peter-
zumthor-speaks/
[2] The author participated in the international workshop at 
the Winter School of Architecture in Ankara, in a workshop 
organized by Prof. Ado Franchini of Milan University of 

Technology and workshops at the Lusofona University in 
Lisbon.
[3] TOKYO METABOLIZING. Japan Pavilion at the 12th 
International Architecture Exhibition La Biennale di Vene-
zia, 29 August – 21 November 2010, Superintendent: Koh 
Kitayama.
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ARCHITEKTURA TERAZ, ALE NA KIEDY?

Architekt nie powinien projektować „przyszłej architektury”. Musi tworzyć na potrzeby teraźniejszości, wybie-
gając myślą daleko w przód. Na włoskich uniwersytetach ciężko pracujący ludzie za pomocą wyczerpujących 
konstrukcji myślowych wyjaśniają racje swych poczynań, a zwłaszcza powody, dla których świat zewnętrzny 
musi być w błędzie. Ekonomiści, politycy i całe społeczeństwo, wszyscy próbują myśleć krótkoterminowo. 
Ale prawdziwe rzeczy tak nie powstają. Jeżeli uda nam się zapewnić społeczeństwu przyszłość, gdy ta przy-
szłość nadejdzie, jeśli nadejdzie dla nas, ta nowa architektura będzie tam na nas czekać.

Słowa kluczowe: trwałość, gwiazdy architektury, włoskie szkoły architektury

Kiedy jest „Teraz” w Architekturze?
Kiedy to „Teraz” w Architekturze nastaje?
Cudownie jest być co roku w Krakowie i zgłębiać 

jeden z zadanych tematów. Tematów, które zawsze 
– prawdę mówiąc – z początku wydają się jakby 
znajome; jednak w rzeczywistości, gdy tylko nieco 
je podrążyć, okazują się zawsze świeże, tak mało 
zajmowano się nimi w ostatnich dekadach. Czasa-
mi, tak jak w tym roku, jest tyle różnych kwestii, że  
z konieczności trzeba wybrać tylko kilka punktów.

Naszym zdaniem definicja: Architektura jest sztuką 
kształtowania przestrzeni jest bardzo piękna. Popraw-
na, choć może nieco zbyt szeroka, skoro przestrzeń 
równie dobrze można kształtować bez budowania 
czegokolwiek.

Wiele innych rzeczy stanowi odzwierciedlenie 
społeczeństwa, w którym żyjemy: tęsknimy za teorią 
i za ideą społeczeństwa. Wciąż żyje w nas strach 
wywołany przez idee, jakie przetoczyły się przez 
ubiegłe stulecie. Teoria. Architekci tworzą teorie na 
swój własny użytek, zdobywając niekiedy szersze 
poparcie. Dziś jednak nie ma już teorii, jest tylko mar-
keting: system unaoczniania próbujący rozbudować 

rzeczywistość powiększając to, co lepiej widoczne. 
Nie staje się przez to wcale bardziej prawdziwa.

Ostatnie dekady – jak nigdy wcześniej – obfito-
wały w ważne dzieła architektoniczne: znaczące, 
zwyczajne, przeciętne – z dziś, z wczoraj, z dalekiej 
przeszłości. Czy wszystkie można nazwać architek-
turą? „Obawiam” się, że tak, nawet jeżeli nie ma ku 
temu powodu.

Nowość. Oczywiście nowość ma pewną wartość 
artystyczną wynikająca z prostego faktu, że dotyczy 
czegoś nowego. Każdy budynek zrealizowany po 
raz pierwszy ma z pewnością większą wartość arty-
styczną, niż coś podobnego zbudowanego później. 
To jednak inna koncepcja nowości. Konsekwencją 
jest poszukiwanie nowości. Jednak tak sztuka, jak 
i architektura, spełniają wymogi własnych definicji 
o ile trwają w czasie. Czasem są tylko nowością  
i niczym więcej.

Powiecie, że obecnie sztuka zazwyczaj jest ko-
mentarzem do aktualnych wydarzeń. Jest w tym 
dużo prawdy, sztuka jest przez to bardziej aktualna  
i bardziej istotna, rzadko jednak jest sztuką.
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Ewolucja. Społeczeństwo, jeśli o mnie chodzi, 
to dla architektury żaden problem. Mamy ewolucję, 
ponieważ rzeczy ewoluują, nie ma parametrów po-
zwalających określić, że stają się lepsze.

Przyszłość. Tak, przyszłość nie istnieje.
Czasem architekci tworzą wizje przyszłości. Ale 

czy przyszłość da się przewidzieć?
Czy warto jednak przejmować się przyszłością  

w architekturze?
Chyba nie. Architektowi nie wolno projektować 

„przyszłej architektury”, nie uda mu się. Musi two-
rzyć z myślą o dniu dzisiejszym, wybiegając myślą 
daleko w przód: dobry projekt dotrwa do przyszłości. 
Czasem dopiero w przyszłości można zrozumieć  
i docenić dobry projekt.

Jestem przekonany, że – patrząc z wielu punktów 
widzenia – przyszłość nie istnieje; możliwe też, że 
dla kogoś, kto skupia się na aktywności, również 
przeszłość nie istnieje. Problem jednak polega na 
tym, żeby zrozumieć jak długo trwać będzie teraź-
niejszość, ile ona trwa.

Dlatego warto się uczyć – niektóre dzieła archi-
tektury mają w sobie tyle siły, że ich teraźniejszość 
trwa dłużej niż jeden dzień.

Od pewnego czasu przywykliśmy nazywać niektó-
rych architektów „gwiazdami architektury”. 

Jak widać wszystko jest na pokaz, nawet nasz język. 
Dekoracja jest ważniejsza od budynku. Pierwsze wraże-
nie jest oślepiające, co jednak się za tym kryje?

Za pierwszym razem, gdy zacząłem studiować – 
oczywiście w kolorowych magazynach – prace tzw. 
„archistars”, pomyślałem sobie, że najwidoczniej 
powstały one pod wpływem tzw. efektu nagłej zmiany 
strefy czasowej, skoro sukces zmusza ich do tylu 
podróży. To samo dotyczyło ilustracji.

Jednak jak ze wszystkim, tak i w tym przypadku 
możemy zostawić świat kolorowych pism, udać się 

na miejsce, wyłączyć reflektory, zapomnieć o hałasie 
i rozejrzeć się dookoła.

Współczesną architekturę zdaje się wypełniać pe-
wien rodzaj szumu. Nasze społeczeństwo jest społe-
czeństwem hałasu, zarówno w dosłownym, ogólnym, 
jak i technicznym znaczeniu: przebijający się hałas  
w tle, ciągła, przenikająca wszystko tekstura wysnuta 
z zakłóceń, nieustające nakładanie się rzeczy, które 
nie mają z tym nic wspólnego.

Najwyraźniej skupienie się na węższym kontek-
ście, odkrycie jego wartości oznacza również sku-
pienie większej uwagi na zawartości, na miejscach  
i rzeczach, a nie na kolorowych magazynach, zgiełku 
i ściągniętych z Internetu wiadomościach.

Zamiast tego możemy zawsze pojechać na miej-
sce i zobaczyć.

Odkryjemy wtedy cały świat:
– Nową architekturę: ogólnoświatową i znów, po 

tylu latach, mówiącą międzynarodowym językiem. 
Architekturę za każdym razem inną, a mimo to mię-
dzynarodową. Trudno zdać sobie sprawę jak tak 
różne języki mogą sprawiać wrażenie „międzynaro-
dowych”. W poprzednich stuleciach nigdy by to nie 
było możliwe.

– Technologię odkrywająca na nowo wartość 
życia.

– Technologię prymitywną i zaawansowaną, ale 
zawsze architekturę.

– Zaprojektowaną przestrzeń, która wciąż jest 
narzędziem do rozwiązywania problemów, a zatem 
oferuje nam sztukę.

Przydaje się tutaj to, czego „dowiedzieliśmy się”  
w zeszłym roku czytając na nowo Witruwiusza i odkry-
wając, że jego słynna triada właściwie nie istnieje.

W rzeczy samej, wymieniwszy estetyczne reguły 
architektury (choć tak naprawdę zajmuje się techni-
ką), Witruwiusz wyjaśnia, że architektura obejmuje 
trzy dziedziny: budownictwo, konstrukcję zegarów 
i budowę machin” i powinna być budowana mając 
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1. De Young Museum autorstwa pracowni Herzog & de 
Meuron oraz Muzeum Nauki w ogrodzie botanicznym 
w San Francisco Renzo Piano; pierwszy budynek 
przypomina wielkie, bajkowe stworzenie, którego nigdy 
nie widzieliśmy na oczy, a którego kształt wydaje się 
jednak jakoś znajomy, drugi to olbrzymi otwarty plac, 
przez który można patrzeć na drugą stronę – technologia 
zapewnia percepcję przestrzeni
2. Muzeum Sztuki Współczesnej MAXXI w Rzymie 
autorstwa Zahy Hadid próbuje zademonstrować jaki to 
wiellki i skomlikowany budynek zdołał stworzyć architekt. 
To zupełnie inna jakość: u Herzoga i de Meurona oraz  
u Piano mamy prostotę kształtu i złożoność przestrzenną, 
u Hadid – złożoność kształtu i niepokój przestrzenny
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na uwadze trwałość (firmitas) stosowność (utilitas)  
i piękno (venustas)…

Jak widać trzy najczęściej cytowane fragmenty 
Dziesięciu Ksiąg to jedynie kilka kryteriów w obrębie 
architektury składających się na sposób w jaki ta 
sztuka powstaje i żyje.

Odpowiedzi na te pytania zdołamy znaleźć tylko 
po uprzednim puszczeniu w niepamięć tego, czego 
naucza się w tzw. szkołach architektury, przynajmniej 
we Włoszech.

Na włoskich uniwersytetach ciężko pracujący 
ludzie za pomocą wyczerpujących konstrukcji myślo-
wych wyjaśniają racje swych poczynań, a zwłaszcza 
powody, dla których świat zewnętrzny musi być  
w błędzie. Metody planowania nauczane w szkołach 
architektonicznych, a ignorowane przez wydziały 
inżynieryjne, mają około czterdziestu lat. Techniki 
planowania nauczane w szkołach architektonicznych, 
a ignorowane przez wydziały architektoniczne, mają 
około czterdziestu lat.

Poza środowiskiem akademickim do głosu do-
chodzi moda. Design jest pojęciem wszechobecnym 
i „wszech-stosowanym”, a zatem pozbawionym 
jakiegokolwiek znaczenia.

Tymczasem w szkołach wystarczy zacytować Renzo 
Piano – który zdawałoby się odebrał porządne archi-
tektoniczne wykształcenie – by podniosła się wrzawa. 
W wywiadzie udzielonym w letnim dodatku Time Style-
&Design z 2005 roku, gdzie miało znaleźć się coś Made 
in Italy, w bardzo prosty, lecz klarowny sposób Piano 
powiedział wiele interesujących rzeczy.

Renzo Piano, architekt, który przyczynił się do 
powstania ikony – Centrum Pompidou w Paryżu, broni 
swych nieustających wysiłków w łamaniu utartych 
schematów.

– Kolejne Pana budynki bardzo się od siebie róż-
nią. Martwi Pana, że nie ma Pan rozpoznawalnego 
stylu?

– Nie cierpię pojęcia stylu, tego, że architektura 
powinna być autoreferencyjna. Gdy zrobi się coś takie-
go, jak Centrum Pompidou, przez następne dziesięć 
lat ludzie żądają tego samego. Styl w negatywnym 
znaczeniu, jako powtarzalny gest, rodzaj logo, to dla 
architekta koniec wolności [1].

Przy całej prostocie jest w tych słowach prawdo-
podobnie najważniejszego współczesnego włoskiego 
architekta nieco prawdy. Coś, co wielu myśli, ale co 
niewielu profesorów akademickich jest w stanie za-
akceptować – prawda, a przynajmniej rzeczywistość 
nie jest przecież czymś godnym uwagi!

Zdanie tego rodzaju jest zdradą questione del 
progetto – kwestii projektu. Szczerze mówiąc nie 
wiem jak można to przetłumaczyć na jakikolwiek, 
mniej retoryczny język. To problem, któremu wszy-
scy – chcąc zostać lub pozostać nauczycielami aka-
demickimi, rzemieślnikami czy nawet prawdziwymi 
architektami – powinni się poświęcić. Włoscy pro-
fesorowie wciąż nazywają uczelnie architektoniczne 
„szkołami” (zazwyczaj wymawianymi z dużej litery), 
żeby tylko nie mieć nic wspólnego z prawdziwymi 
uniwersytetami i nie podpaść pod rządzące nimi 
reguły, żeby myśleć o sobie jako o „mistrzach”. 
Poza tym nie chodzi przecież o nauczanie czego-
kolwiek pożytecznego czy przygotowanie kogoś do 
przyszłych zadań, lecz o stworzenie pozorów misji, 
przedstawienie swojej wizji i odsunięcie możliwie 
daleko kwestii związanych z tym, jak naprawdę wy-
gląda realizacja budynku, stąd ten problem, znacznie 
bardziej akademicki, pozwalający im zostać na polu, 
na którym tak dobrze się czują, stąd ta „kwestia” – la 
questione del progetto. Ten termin, stosowany na-
gminnie w ciągu ostatnich piętnastu lat, znaczy mniej 
więcej: jak mogę przekonać innych (siłą lub perswa-
zją), że jedynym sposobem tworzenia architektury 
jest mój własny? I jak ograniczyć zakres techniczny 
i technologiczny do tych narzędzi, którymi umiem 
się posługiwać?
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Ten problem jest za wielki i zbyt ontologiczny na 
moje możliwości. Więc muszę go zostawić.

Nie przez przypadek spora liczba wykładów we 
włoskich szkołach architektonicznych składa się 
nieustająco z długich ciągów starannie dobranych 
i przestudiowanych słów mających wytłumaczyć, 
dlaczego architektura Renzo Piano i wielu innych 
(najlepszych) współczesnych architektów nie jest 
prawdziwą architekturą. 

Póki co szkoły wywodzące się z przełomu lat 60. 
i 70. ubiegłego wieku wytworzyły zorganizowane 
struktury akademickie separujące Włochy od reszty 
świata.

Ale jak wiemy, w czasach rzeczywistości „wirtual-
nej”, „prawdziwy” problem jest trudny do strawienia.

Nie ma powodu do zastanawiania się nad tym, 
jaka będzie przyszłość architektury albo jaka będzie 
przyszła architektura. Obecne pokolenie, prawdopo-
dobnie najszczęśliwsze w historii, przynajmniej jeśli 
chodzi o większą część Europy i zachodniego świata, 
„usunęło” przyszłość z następnych pokoleń.

Ekonomiści, politycy i całe społeczeństwo, wszy-
scy próbują myśleć krótkoterminowo, społeczeństwo 
tak samo. Ale prawdziwe rzeczy tak nie powstają. 

Naszym problemem jest myślenie długotermino-
we, na każdej płaszczyźnie społecznej,

Jeżeli uda nam się zapewnić społeczeństwu przy-
szłość, gdy ta przyszłość nadejdzie, jeśli nadejdzie 
dla nas, ta nowa architektura też tam będzie. Będzie 
tam na nas czekać.

PRZYPISY

[1] Time, Style & Design, lato 2005.
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ARCHITECTURE NOW, BUT FOR WHEN?

Architects must not design a “future architecture”. He must create for the present, thinking with a long term 
approach. In the Italian Universities hard-working employees of the auto-referring theories are explaining, 
with exhausting mental constructions, the reasons for their operating, and especially the reasons for which 
the external world has to be in error. Economists, politicians, and the whole society try to reason for the short 
term. But real things are not made for the short term. If we succeed in giving a future to the society, when 
we will be there in the future, if we’ll be there, the new architecture will be there, waiting for us.

Keywords: durability, archistars, Italian schools of architecture

When is the Now of Architecture?
When does the Now of Architecture occur?
It is beautiful to be here in Krakow every year and 

investigate one of the themes here proposed. The-
mes that always – to say the truth – at the beginning 
seem us a little old; but in fact they’ve been so little 
investigated in the last decades, to always result new, 
as soon as we go deep in. At times, as this year, we 
get a lot of questions, and it seems necessary to 
choose very few points.

We find it very beautiful the definition: Architecture 
is the art of creating space. A correct definition, too 
large perhaps, because we can also create a space 
without building anything.

A lot of other things are mirroring the society we 
are inserted in: we miss the theory as we miss the 
idea of society. We are still frightened by the ideas 
that crossed last century. 

Theory. Architects build theories for their own use, 
gaining sometimes a broader acceptance. But there 
are no more theories today, there is only marketing. 
A system of visibility that tries to extend the reality by 
broadening what is more visible: but it doesn’t make 
it more real at all.

Last decades – as never before – has brought 
a huge number of important works of architecture: 
significant, ordinary, mediocre ones – from today, 
yesterday, and distant past. May all of them be called 
architecture? 

I “fear” yes, even if it truely doesn’t make any 
sense. 

Novelty.  Certainly it offers some artistic value 
determined by the fact that it deals with a new thing. 
Each building, realized for the first time has certainly 
a greater artistic value than something similar, but 
built after. But this is a different concept of novelty. 
The consequence is the search for novelty. But art, 
and architecture, attain their definition if they last 
long in time. Sometimes they are only a novelty, 
nothing else.

Art today is usually a commentary of contemporary 
events, one says. I believe it’s true, and that makes it 
more actual and important, but rarely art.

Evolution. As for the society, I don’t believe that it 
could be a problem for architecture. The evolution is 
there because things evolve, there are no parameters 
for saying they are improving.

Future. Yes, future does not exist.



260

1. From upper left clockwise: the De Young Museum by 
Herzog & de Meuron and the Science Museum by Piano, 
in the San Francisco Botanical garden; the first one 
resembles an old great fantastical animal of a shape that 
has never been seen before but which looks like always 
seen; the second one is a giant open space, a big open 
square, one can see trough: technology allows a good 
space perception
2. The MAXXI Contemporary Art Museum in Rome, by Zaha 
Hadid, trying to show what a great and complicated building 
the architect was able to manage. Very different qualities: in 
works by H&dM and Piano we can find great morphological 
simplicity accompanied by spatial complexity; in Hadid’s 
we can find morphological complexity accompanied by 
spatial anxiety. 
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Sometimes architects create ideas for the future. 
Is the future of architecture predictable?

But, is the future in architecture worth bothering 
with?

I wouldn’t say so. The architect must not design 
a “future architecture”, he won’t succeed. He must 
create for the present, thinking with a long term ap-
proach: the good project will last in the future. At times 
only in the future you will understand and recognize 
a good project.

I believe that, from many point of view, the future 
doesn’t exist; and perhaps for the one that is focused 
on doing things, the past doesn’t exist as well. But 
the problem is to understand how much the present 
will last, how long the present is.

It is worth therefore to study because some works 
of architecture have so much strength, since their 
present is not of one day.

For a long time now we have been accustomed to 
speak of some architects as “archistars”. As we can 
see, all is done only to appear, even the language we 
use. The scene is more important than the building, 
but what lies behind?

When I first started to study the works produced 
by such so called “archistars” – of course in maga-
zines – I thought they had been designed under 
the effects of the heavy jet lag that such high-flying 
architects must inevitably suffer, due to the constant 
travelling that goes with such great success. The 
way their work was presented was of the same 
kind.

But as for all things, beyond magazines, we can 
go there to the place, switch off the spotlights, forget 
the noise, and look around us.

The contemporary architecture seems to me actu-
ally filled by a sort of noise. A society made of noise, in 
the general, actual and technical meaning: a noise in 
the background coming fore, a continuous connective 

texture woven by interferences, a continuous overlap 
of things that don’t have anything to do with it.

Apparently, to approach a smaller context, to 
discover its values, means also to focus more on the 
contents, on things and sites, letting the magazines, 
the clamours, and downloaded news go.

But we can also go there and see.
And there we can discover the entire world:
– A new architecture: global and speaking an 

international language, again, after so many years. 
An architecture always different, but nevertheless 
certainly international. It’s difficult to realize how 
such different languages seem to be able, always, to 
appear “international”. In the last centuries it would 
never have been possible to happen.

– A technology that rediscovers the values of life.
– Low and high technology, but always archi-

tecture.
– The designed form of space that remains the tool 

to solve the problems, therefore gives us “art”.
It helps us what we “studied” last year rereading 

Vitruvius and discovering that the famous Vitruvian 
triad in reality doesn’t exist.

In fact, after listing the aesthetical principles of 
architecture (but we see that he treats really of tech-
niques), here he explains that: 

There are three departments of architecture: the 
art of building, the making of time-pieces, and the 
construction of machinery. … The first principle will 
be respected if … built with due reference to dura-
bility (firmitas), convenience (utilitas), and beauty 
(venustas). …

As we can see the three most quoted parts of 
the Ten Books are only a few criterions, inside the 
contents of architecture, they are part of the ways 
this art comes true and lives.

We will succeed in answering these questions only 
if we are able to forget what is taught at the so called 
“schools” of architecture, at least in Italy.
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In the Italian Universities, hard-working employ-
ees of the auto-referring theories are explaining, 
with exhausting mental constructions, the reasons 
for their operating, and especially the reasons for 
which the external world has to be in error. The build-
ing technologies taught in the engineering schools, 
and ignored in the architecture ones, are generally 
forty years old. The planning methods taught in the 
architecture schools, and ignored in the engineering 
ones, are generally forty years old.

Out of Universities, trying to be general but still 
in the centre of the debate, fashion speaks instead 
of design. The term “design” is by now omnipresent, 
and “omni-used”, therefore without any meaning.

But inside the architecture schools, you have 
only to quote a sentence by Renzo Piano – that in 
the last sixties would simply be seemed as derived 
from a solid architectural formation – to instigate the 
uproar. In an interview for the summer supplement 
of Time 2005, destined to the Style & Design, where 
therefore was to be present something representing 
Made in Italy, in a very simple but clear way, Piano 
said some interesting things, among which:

Renzo Piano. The Italian architect who helped 
bring us the iconic Pompidou Center in Paris defends 
his continuing efforts to break the mould.

“Your buildings are very different from one an-
other. Do you worry about not having a signature 
style?”

“I hate the idea of style, that architecture should 
become self-referential. If you do something like the 
Pompidou, then for 10 years people keep asking you 
for the same thing. Style in the negative sense, as a 
repetitive gesture, a kind of logo – this is the end of 
freedom for the architect” [1].

In its simplicity there is something true said by 
perhaps today’s most important architect in Italy, 
something that many think, but that very few “profes-
sors” in architectural schools in Italy, seem to be able 

to accept; the true, or at least reality, is not something 
to be interested in!

A sentence like that plays a very high treason to 
the questione del progetto or the matter of the project 
(to tell you the truth I don’t even know how that could 
be translated in other, less rhetorical languages);  
a problem to which all should be devoted, to become 
or to remain teachers, without getting one’s hands 
dirty, doing the work or craftsmanship, or becoming 
even real architects. Italian professors will always 
call their faculties “schools” (possible speaking in 
“boldface”), to make sure that they wouldn’t have 
anything to do with real Universities, to avoid under-
going the rules of all other universities, to consider 
themselves “masters”. On the other hand, they are 
there not to teach anything useful or to prepare for 
the future, but to give the impression of having a 
great mission, to present their own way of thinking 
and to postpone the problem of the real building 
realization. So they bring this problem instead, of 
more academic kind, the more consolidated (at 
least in Italy) and for them of the well known field: 
the “question of the project”. The term with which 
the problem has been individualized in the last 15 
years, and which could be translated in a more 
plain language: how can I force others (convincing 
or obliging them) to understand that the only way to 
make architecture is mine? and how can I limit the 
technological tools that will necessarily be taught, to 
those (the old ones) that I’m able to manage? 

As far as I’m concerned, it is too big and too 
ontological problem. So I’ll leave it.

It is not by chance that a large number of lessons 
being kept in the Italian architectural schools is still in 
fact constituted by the long turns of well articulated 
words, well organized and long-studied, fit to explain 
why the architecture by Piano or by many others 
(the best ones) contemporary architects is not a true 
architecture.
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By now the schools derived from the sixties and early 
seventies have created own well structured academy: 
that is now estranging Italy from the real world.

But as we know, in the period of “virtual” reality, 
the “real” is a difficult problem to digest.

There is no reason in investigating what the future 
of architecture could be or what the architecture of 
the future will be.

This generation, perhaps the luckiest in history, at 
least in great part of Europe and Western world, with 

his political blindness, has “removed” the future from 
the following generations.

Economists and politicians try to reason only for 
the short term. The whole society do the same. But 
anything of great value is not made for the short 
term. 

Our problem is to think about the long run, on 
all levels.

If we succeed in giving a future to the society, 
when we will be there, if we will be there, the new 
architecture will be there too, waiting for us.

ENDNOTES

[1] Time, Style & Design, Summer 2005.
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O REGUŁACH

Jednym z największych wyzwań dzisiejszej urbanistyki, a w konsekwencji również architektury, jest umiejęt-
ność tworzenia i stosowania reguł dopasowanych do wymagań współczesności. Artykuł jest poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytanie o rolę reguł jako generatora porządku współczesnej przestrzeni.

Słowa kluczowe: reguły, teoria, porządek, miasto

Winnym – a często i przyznającym się do winy – 
kierowania wszystkimi możliwymi formami zabudowy 
poprzez ograniczanie wszelkiej ekspresji urbanistom 
często zarzuca się, że próbują zaprowadzać porzą-
dek stawiając właściwy obiekt na właściwe miejsce. 
Ilość traktatów, podręczników i tekstów powstałych 
na przestrzeni wieków ułatwia obronę takiej tezy. 
Najwidoczniej w procesie projektowym, a zatem  
w akcie budowania przestrzeni, trudno jest działać 
bez wsparcia reguł.

Dawniej reguły i zasady nie były jednak po-
strzegane jako ograniczenia, raczej jako niezbędny 
humus, dzięki któremu mogły wyrastać i rozkwitać 
liczne, odmienne działania projektowe. W tym wła-
śnie duchu powstały kongresy CIAM i Karta Ateńska  
z 1933 r.: Secondo lui (Le Corbusier przyp. autora), il 
Congresso non doveva vertere sulla discussione di un 
nuovo linguaggio architettonico da divulgare, ma su 
nuove tecniche, nuove esigenze, nuove organizzazioni 
del lavoro, nuove attività, nuovi dimensionamenti. Di 
qui la neccessità di definire delle coordinate che 
inquadrassero la nuova concezione dell’architettura. 
(pięć założeń Le Corbusiera, przyp. autora) concre-
tizzano solamente le conseguenze architettoniche 
che traggono origine dalle nuove tecniche, dai nuovi 
materiali, dalle nuove concezioni dello spazio: sono 

la descrizione di nuove possibilità d’espressione  
e non di principi estetici [1]. Z uporem potrzebnym 
do tworzenia manifestów, protokołów i wytycznych dla 
urbanistów z trudem nadążających za hiperdynamicz-
nymi zmianami miast i obszarów zurbanizowanych, 
sąsiaduje stan wiedzy dostrzegający rozkład/wzrost/
rozprzestrzenienie tego, co gdzieniegdzie występuje 
jako città diffusa, gdzieniegdzie peryferia, gdzienie-
gdzie sprawl. Trzeba określić reguły zarządzania 
i przekształcanie przestrzeni zabudowanych – ale 
przed czy po jej zabudowaniu? 

Marcus Terentius Varro pisał, że najpierw powsta-
ły Miasta, potem Rządy i Prawa, potem Bogowie,  
a na końcu Religie. Kolejność ta odmieni się dopiero  
u św. Augustyna: to Bóg jest początkiem i przyczyną 
rzeczy i czynów ludzkich obserwowanych pilnym 
okiem kapłanów, potem są ludzie organizuący rządy 
za pomocą polityki. Zmienia się epoka, pozostaje 
natomiast ta sama linearna struktura klasyfikacji. 
Konstrukcja zasad przydatna tylko wtedy, gdy ta 
linearność zdoła przekształcić się w cykliczność 
mitu. Geneza, kiedy to rzeczy wydarzają się po raz 
pierwszy, zamieniająca się w cykliczne powtórzenie  
i przenikanie sacrum i profanum była tematem trylogii 
Joseph und seine Brüder Tomasza Manna: Raccontai 
delle origini, dove tutto ci fu per la prima volta. (...) Ma 
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questa dominante situazione di prima volta è allo stes-
so tempo ripetizione, rispecchiamento, imitazione; il 
prodotto del movimento di sfere, che porta l’elemento 
superiore, stellare, nell’inferiore, e di nuovo conduce 
il terreno al divino [2].

Znany włoski konstytucjonalista Gustavo Zagre-
belsky na pytanie o to, co jest ważniejsze – ludzie 
czy instytucje, odpowiedział: Ludzie, ponieważ nawet 
zła konstytucja wystarcza, jeżeli znajdą się porządni 
ludzie. Sytuacja odwrotna się nie sprawdza: jeżeli 
klasa rządząca jest zepsuta i skorumpowana, nie 
pomoże nawet najlepsza konstytucja [3]. Można się  
z tym zgodzić, jednak pozostaje do rozwiązania kwe-
stia konieczności „ustalenia/poddania się regułom”.

Lehnerer [4] skupia się na klasyfikacji i wzajem-
nym oddziaływaniu reguł: There are books about great 
cities, books about spectacular streets (...) and there 
are books about great architects. You have in your 
hands a book about great rules. (...) The enterprise 
of urban design – that is to say the linking together of 
various design visions via the negotiation of a diversity 
of private and public interests – consists more of the 
conscious positing of rules than the drawing up of 
plans. Tak ustalone reguły stanowią “formalne” jed-
nostki modułowe, które niektórzy traktują jako punkty 
odniesienia, które w rzeczywistości są tylko jeszcze 
jedną próbą wykorzystania w definicji projektowej 
rezultatów analizy.

Patrząc na przyprawiającą o zawrót głowy zdol-
ność współczesnej architektury do urzeczywistniania 
snów wypada zadać sobie pytanie, jak i gdzie zapo-
mniano lub źle zastosowano reguły stopniowo podsu-
wane przez paradygmaty złożoności, zrównoważenia, 
trwałości, piękna, komfortu, ekonomii, równości...

Reguły określają zakres, definiują granice, dają 
możliwości, ukierunkowują działania, lecz biorą się 
z analizy tego, co jest. Reguły gry nie wykluczają 
możliwości tworzenia nowych reguł. Tu właśnie „do 
gry” wchodzą świadomość i odpowiedzialność. 

Wprowadzenie tych czynników do świata, w którym 
architekci, że użyjemy tej dość wielopłaszczyznowej 
kategorii, w imię piękna i formy pozwolili już sobie 
na wszystko, nie jest łatwe, jednak upadek – również 
kulturowy – rynku nieruchomości przy równoczesnej 
dramatycznej ekspansji – często w nienadających 
się do tego miejscach – obszarów zabudowanych, 
zmusza do wzięcia reguł raz jeszcze pod uwagę. 
Zwłaszcza, że sytuacja nie jest nowa. Pazzaglini tak 
opisywał w 1977 sytuację we Włoszech: in un momen-
to di apparente assenza di committenza tradizionale, 
o meglio in un momento in cui il capitale si accinge 
a definire le “forme” della propria riorganizzazione, 
del proprio assetto territoriale, al più disponendosi, 
in tutta libertà, a scegliere, e non chiedere, il tipo di 
strumento tecnico che la cultura ha indagato.

Obecna sytuacja, jakkolwiek dramatyczna, daje 
liczne możliwości zaczynając od próby przekształce-
nia dystansu wciąż dzielącego analizę i projektowa-
nie, z których każde w swej zarozumiałości nie jest 
świadome wynikającej z niego kulturowej posuchy.

Określanie reguł oznacza zrozumienie z jednej 
strony elementów systemu, z drugiej ich wzajemnych 
relacji, jeśli nie efektów tych relacji. 

W ostatnich latach wróciła kwestia dychoto-
mii miasta i wsi. Zaczynając od kwestii obszarów 
peryferyjnych, na problemach środowiskowych,  
a ostatnio również kwestii zagospodarowania terenów 
rolniczych skończywszy, wspomniana dychotomia 
wynikła ze sztywnej specyfiki dyscyplinarnej, łączącej 
ją wyłącznie z polityką dla krajów słabo- i średnio-
rozwiniętych. Dla nas znacznie większe znaczenie  
w sensie ogólnym przybiera problem obszarów 
zurbanizowanych i wzrostu zasiedlenia w terenach 
rolniczych. Przykładowo w samej Francji w latach 
1999–2007 roczny wzrost wyniósł 8000 osób na obsza-
rach rolniczych i 75 000 w miastach i miejscowościach 
o charakterze rolniczym, co odpowiada 0,7 %. Wartość 
ta jest oczywiście niższa od przyrostu na obszarach 



266

Surimpresion de mai, ifp, Locarno, maj 2010 (L’ordre regne, atelier populaire, Paris, maj 1968 / Il movimento delle cose, 
dadamaino, Milano, maj 1990)



267

peryferyjnych i przedmiejskich (1,3%), lecz wyższa, 
niż w obszarach miejskich (0,5%).

Sugerowany przez Lavedana prymat miasta nad 
wsią sprawia wrażenie wytartego schematu:

La véritable supériorité de la ville sur la campagne 
est dans l’abondance des distractions, L’homme ne vit 
pas seulement de pain [5]. Pozostaje jednak niepod-
ważalny fakt: miasto tworzą przede wszystkim żyjący 
w nim ludzie, jak sugeruje sam Lavedan:

La conception que l’on se fait de la ville change 
avec le époques. Au XVII siècle les villes, ce sont de 
beaux monuments, des places à ordonnances, Au 
XIX siècle, ce sont des maisons et des rues: des ma-
isons qu’il faut rendre saines et des rues qui doivent 
être commodes. Au XX siecle, ce sont des habitants; 
avant d’ être un assemblage de maisons et de rues, 
la ville nous apparaît comme un assemblage, disons 
mieux, comme une assemblée d’ êtres humains. On 
revient à la parole des Grecs: “ Ce n’est pas le mur 
qui fait la cité” [6].

Jak już wspomnieliśmy, tematowi rozproszonej 
urbanizacji poświęcono sporo miejsca w międzyna-
rodowej debacie architektonicznej i urbanistycznej, 
lecz kolejny raz, w wyniku rozbieżności pomiędzy 
teorią i jej zastosowaniem, założeń nie zamieniono 

w czyn, co przepowiedział już w 1965 r. Giovanni 
Astengo. W planie Gran Taranto wskazał w definicji 
“obszaru zurbanizowanego” przestrzeń pozwalającą 
przejść ponad dychotomią miasto-wieś w perfekcyj-
nej syntezie przewag koncentracji i decentralizacji 
(dostępność, transport, usługi, jakość życia) nad ich 
wadami. Przestroga, na którą w kolejnych latach nikt 
nie zwracał uwagi.

Podobne pytanie stawia sobie Francis Marmande 
[7]: Que faire d’une ville qui existe? Que faire d’une 
ville qui existe si fort? Miastem jest Paryż, czy może 
raczej bezkresna aglomeracja miejska, która powinna 
przekształcić się w obszar zurbanizowany nie poprzez 
wprowadzenie totalitarnej utopii Formalnego Porząd-
ku, lecz w sposób sugerowany przez Jeana Nouvela 
w podsumowaniu swego ważkiego i obszernego 
studium Grand Paris:

Tous ces chantiers son progressifs et très loca-
lisés.

Il n’y a pa de grand démolition et de grand trau-
matisme.

L’interêt particulier et l’interêt général sont liés.
Toute constrution est là pour aider celles qui 

précèdent. 
Reguły tworzą osnowę, nie porządek [8].

PRZYPISY
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ON RULES

One of the greatest challenges of today’s urbanism and, in consequences, architecture is the ability of ma-
king and using rules adapted to the requirements of the present. This essay tries to answer on what is the 
role of rules as generators of order in the contemporary space.

Keywords: rules, theory, order, city

Urban planners – guilty or who plead guilty of 
directing all possible forms of construction by limiting 
all expressive possibilities are being accused of trying 
to make some order by putting the ‘right’ object on 
its ‘right’ place. The quantity of treaties, manuals and 
essays written in the course of history enables to 
defend such presumption. It is apparently difficult to 
operate within the process of the project, i.e. the act 
of building a space, without any support of rules.

Once the rules were not considered limits but a 
sort of humus from which different project actions 
might arise and blossom. This is how CIAM and 
Athens Charter of 1933 were created: secondo lui (Le 
Corbusier, N/A), il Congresso non doveva vertere sulla 
discussione di un nuovo linguaggio architettonico da 
divulgare, ma su nuove tecniche, nuove esigenze, 
nuove organizzazioni del lavoro, nuove attività, nuovi 
dimensionamenti. Di qui la neccessità di definire delle 
coordinate che inquadrassero la nuova concezione 
dell’architettura. (five points N/A) concretizzano sola-
mente le conseguenze architettoniche che traggono 
origine dalle nuove tecniche, dai nuovi materiali, dalle 
nuove concezioni dello spazio: sono la descrizione 
di nuove possibilità d’espressione e non di principi 
estetici [1]. The stubbornness necessary to elaborate 
manifests, protocols and guidelines for urban plan-

ners who normally lag behind the hyper-dynamics 
of urban development, goes with the state of art that 
notices the decay/growth/invasion of what somewhe-
re is città diffusa, somewhere suburbs, somewhere 
sprawl. We need to define the rules of managing and 
transforming urban spaces – but before building them 
or having them built?

Marcus Terrentius Varro wrote that first the City 
was built, then the Governments and Laws aroused, 
then Gods and finally – Religions. This sequence 
will not change before St. Augustine. As far as he’s 
concerned, God is the beginning an reason of all 
things and human affairs which are observed and 
controlled by priests, then come people who try to 
organize governments by using politics. The time 
changes, but the linear structure of the sequence 
remains. Such a construction of rules is useful only 
if able to become cyclical like the one of the myth. 
The beginning, when all things happen for the very 
first time, that turns into cyclic repetition and conta-
mination of sacrum and profanum was the subject of 
trilogy Joseph und seine Brüder by Thomas Mann: 
Raccontai delle origini, dove tutto ci fu per la prima 
volta. (...) Ma questa dominante situazione di prima 
volta è allo stesso tempo ripetizione, rispecchiamento, 
imitazione; il prodotto del movimento di sfere, che 
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porta l’elemento superiore, stellare, nell’inferiore,  
e di nuovo conduce il terreno al divino [2]. 

A question was asked to the famous Italian con-
stitutionalist, Gustavo Zagrebelsky: what is more 
important – people or institutions? People, he answe-
red luminously, because even the worst constitution 
may work with good people. But it doesn’t work the 
other way around: when ruling class is corrupt, even 
the best constitution will not help [3]. To be agreed 
with, but what still remains is the necessity of giving/
following the rules.

Lehnerer [4] focused his research around clas-
sification and interaction of rules: There are books 
about great cities, books about spectacular streets... 
and there are books about great architects. You have 
in your hands a book about great rules. (...) The 
enterprise of urban design – that is to say the linking 
together of various design visions via the negotiation 
of a diversity of private and public interests – consi-
sts more of the conscious positing of rules than the 
drawing up of plans. Rules that are individuated this 
way become ‘formal’ modular units that many of us 
take seriously as references but which in reality are 
only another try of using the result of analysis in the 
definition of the project.

Watching the dizzy spell of contemporary archi-
tecture to make the dreams come true, we must 
ask ourselves where and how the rules were lost or 
used in a inappropriate way. Rules that were gradu-
ally suggested by the new paradigms of complexity, 
sustainability, durability, beauty, comfort, economy, 
equality, etc.

Rules define limits, offer possibilities, direct actions, 
but arise from the analysis of what is around. The rules 
of the game do not enable the possibility of making 
new rules. This is where awareness and responsibility 
enter the game. It doesn’t seem easy to introduce the-
se factors to the world where architects – tu use such 
a wide and complex category – has already allowed 

themselves to do anything in the name of beauty and 
form. But the collapse – the cultural one as well – of the 
real estate market together with the dramatic situation 
of the expansion of urban settlement over – very often 
unsuitable – territories, oblige us to take the rules once 
again into account. This situation has been identified 
before. The Italian one was described this way by Paz-
zaglini in 1977: in un momento di apparente assenza 
di committenza tradizionale, o meglio in un momento 
in cui il capitale si accinge a definire le “forme” della 
propria riorganizzazione, del proprio assetto territoriale, 
al più disponendosi, in tutta libertà, a scegliere, e non 
chiedere, il tipo di strumento tecnico che la cultura 
ha indagato.

The present situation, although dramatic, offers  
a range of possibilities starting from the transformation 
the distance between analysis and project, as none 
of both in its presumptuous self-confidence is aware 
of being followed by cultural sterility.

To define the rules means to understand the 
elements of the system on the one hand and  
the relations of that elements if not the effect of such 
relations on the other.

Recently, the contraposition city/country is being 
discussed again. From the question of periphery to 
the environmental issues and lately also rural areas 
planning, such a contrast arises from the limited disci-
plinary specifics which connect it exclusively with the 
countries of small and medium level of development. 
As far as we are concerned, much more significant 
problem in general is the one of urban territories and 
settlements in the rural areas. For example, only in 
France between, years 1999 and 2007, the annual 
settlement gain was of 8000 persons in the rural areas 
and 75 000 in rural communities which is equal to 
0.7% of the total. It is less than in peripheries and 
suburbs (1,3%), but more than in cities (0,5%).

The primacy of the City over the Country sugge-
sted by Lavedan seems a bit faded:
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La véritable supériorité de la ville sur la campagne 
est dans l’abondance des distractions, L’homme ne 
vit pas seulement de pain [5]. But an undeniable fact 
remains: a city is mostly made by people who live 
there, as Lavedan himself suggests:

La conception que l’on se fait de la ville change avec 
le époques. Au XVII siècle les villes, ce sont de beaux 
monuments, des places à ordonnances, Au XIX siècle, 
ce sont des maisons et des rues: des maisons qu’il faut 
rendre saines et des rues qui doivent être commodes. 
Au XX siecle, ce sont des habitants; avant d’ être un as-
semblage de maisons et de rues, la ville nous apparaît 
comme un assemblage, disons mieux, comme une 
assemblée d’ êtres humains. On revient à la parole des 
Grecs: “ Ce n’est pas le mur qui fait la cité” [6].

As mentioned above, a lot of space in the interna-
tional debate on architecture and urban planning was 
dedicated to the issue of the diffused urbanisation. 
And once again, due to the discrepancies between 
theory and its application, assumptions have never 
turned into actions or interventions, as Giovanni 
Astengo foresaw back in 1965. Defining an “urbanised 

territory” for its plan of Grande Taranto, he indicated 
the space that could exceed the dichotomy between 
the City and the Country in the perfect synthesis of 
advantages of concentration and decentralisation 
(accessibility, mobility, services, quality of life) over 
their disadvantages. And nobody took it as a warning 
over the next few decades.

It is one of the questions that Francis Marmande 
askes [7]: Que faire d’une ville qui existe? Que faire 
d’une ville qui existe si fort? Is it Paris or is it the 
endless urban agglomeration that should transform 
into an urban(ised) territory not by the Utopia of the 
great Formal Order but in the way suggested by Jean 
Nouvel in the summary of his weighty and extensive 
work on Grand Paris.
Tous ces chantiers son progressifs et très localisés.

Il n’y a pa de grand démolition et de grand trau-
matisme.

L’interêt particulier et l’interêt général sont liés.
Toute constrution est là pour aider celles qui 

précèdent. 
Rules generate frames, not order [8].

ENDNOTES

[1] See: G. Ciucci, CIAM, [w:] AAVV Le Corbusier – Encic-
lopedia Electa, Milano, 1988.
[2] Th. Mann, Joseph und seine Brüder (1943), quotation 
taken from the paper presented by Mann at The Library  
of Congress in Washington D.C. in 1942, translated in 
Italian by Elena Sciarra, published on www.sguardomo-
bile.it.
[3] Famous Italian constitutionalist, author of the book on 
influences of Church and State, Scambiarsi la veste. Stato 

e Chiesa al governo dell’uomo; interview “Parla con me” 
broadcasted on 05/05/2010 (RAI, Roma).
[4] See: A. Lehnerer, Grand Urban Rules, 010 Uitgeverij, 
2009.
[5] See: P. Lavedan, Histoire de l’urbanisme- Époque con-
temporaine, Henri Laurens, Paris 1952, p. 66.
[6] Ibidem, p. 160.
[7] J. Nouvel, J.-M. Duthilleul, M. Cantal-Dupart, Naissaces et 
renaissances de mille et un bonheurs parisiens, les éditions 
du Mont-Boron, Paris, 2009.
[8] In Italian orditure and ordine, untranslatable pun.
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SPOJRZENIE WSTECZ DO PRZODU – CZYLI TRADYCJA VERSUS 
NOWOCZESNOŚĆ LUB CZY WSPÓŁCZESNOŚĆ JEST JESZCZE 
AKTUALNA? – NIEPOTRZEBNA DEBATA?

Architektura miejsca, tradycji, ducha czasu i sensu... krytyczne spojrzenie na dzisiejszy stan naszej tak uko-
chanej architektury i urbanistyki.

Słowa kluczowe: krytyczne spojrzenie na dzisiejszy stan architektury

Dzisiejsza Architektura usiłuje być szczególnie 
awangardowa lub niekiedy szczególnie tradycjonalna. 
Niektóra zaś, usiłuje osiągnąć jednocześnie oba kie-
runki. To sięganie do form z przeszłości jak i przewidy-
wanie przyszłości, doprowadza często do kakofonii? 
Najgorszy uzyskany wynik to ten, gdy architektura 
osiąga zaawansowane techniczne rozwiązanie, ale 
jest nieudana w kontekście urbanistycznym lub się-
ga do upojenia się rauszem wysokości, myśląc, że 
stworzono Meisterwerk ludzkiej kreatywności?

Dyskusja o architekturze jest często prowadzona 
na podstawie wyrazu zewnętrznego. Lecz jak wiado-
mo, w końcu zawsze decyduje – jakość, użytkowanie 
i trwałość. Różnorodność użytkowania i podatność 
na zmiany, również półotwarte i otwarte przestrzenie, 
zapewniają wartość nieruchomości. 

Trzeba przyznać, że w przeszłości budowle 
przedstawiały szczególnie solidną rzeczywistość, 
założeniem była trwałość symbolicznej rzeczy-
wistości. To ona interpretowała zwartość świata,  
w którym mówiono o kulturze i stylu. Architektura 
była siłą przewodnią, która odzwierciedlała Wiarę  
i Cel pewnej kultury z ich specyficzną symboliką. 
Obok użyteczności, funkcjonowania, architektura 

miała zawsze inny cel, zarazem zawsze była wyrazem 
społecznych konwencji.

Zauważmy, że od renesansu budowniczowie 
usiłowali ożywiać znikające obrazy architektury. Szu-
kanie czegoś nowego było zawsze najważniejszym 
momentem największych poczynań – nowoczesności. 
Spojrzenie w przyszłość było uzasadnione przez 
swoją społeczną i emancypacyjną, jak i krytyczną 
zawartość.

Duchowy postęp polega na przechodzeniu od 
Mythu do Logos – tak zawsze twierdzi modernizm, od 
czaru/fascynacji do fiaska. Niestety, postępujący sys-
tem kapitalistyczny zlikwidował tę radykalną zasadę 
nowoczesności. Dzisiejsza architektura dąży w prze-
ciwnym kierunku. Architektura dzisiejsza staje się sy-
gnaturą i ikoną stworzoną przez zespół zdolnych biz-
nesmenów. Słabość wyrazu nowej architektury polega 
na ignorancji i jest wynikiem płytkiego wykształcenia, 
co jest odbiciem szybkiego przebiegu naszego życia  
a może i globalizacji? Ta dynamika postępowania jest 
częścią dylematu.

Spróbujmy na to spojrzeć filozoficznie: klasyczny 
modernizm cechował się ponadczasowością i nie- 
zmieniającym się stanem idealnej architektury. 



275

Niestety praktycznie te eksperymenty modernizmu 
zmierzały do szybkiego procesu rozpadu, co można 
zauważyć w dzisiejszym stanie architektury i przede 
wszystkim w dzisiejszym stanie naszych miast!

Historyczno-kulturowa świadomość rozwoju 
architektury osiąga coraz niższą pozycję, jest 
coraz bardziej zapominana lub bagatelizowana. 
Potrzebna jest empiryczna wiedza, która rozwija 
się z doświadczenia i obserwacji, która przede 
wszystkim jest ważna w projektowaniu i w reali-
zacji budynków. Niezbędna świadomość potrzeby 
znajomości wiedzy i umiejętności używania jej w 
głębokiej dyskusji, tak aby określenia zastosowa-
nie, przeznaczenie i użycie – rozważać rozsądnie 
i prawidłowo używać.

Dziś nie można się dziwić, gdy coraz częściej 
spotykamy się ze zjawiskiem – upadku urbanistyki – 
ongiś zwanej Sztuką Budowania Miast. Budynki są 
coraz bardziej Eventem architektury i nie mają nic 
wspólnego z urbanistyką miasta. A przecież uczyliśmy 
się i wiemy, że każdy nowy projekt powstający w kon-
tekście miasta, powinien podporządkować się całości 
struktury miasta, jak i w swoją postacią dać formalną 
odpowiedź znalezionej przestrzeni otoczenia.

W dzisiejszym świecie teraźniejszości absolutnie 
wszystko jest – designem. Oglądamy rzeczy ładne 
dla wielkiej uciechy oka, zapominamy spojrzeć na 
to z merytorycznego punktu widzenia. Nie dostrze-
gamy, że rzecz pozbawiona treści jest pozbawiona 
sensu. Dmuchać i pienić się, mówi niemiecki filozof 
Peter Sloterdijk: to są formy dzisiejszego ogólnego 
stanu ducha, w którym się znajdujemy; jest to stały 
stan przejściowy pogrążającego się pożegnania 
racjonalnego modernizmu. A to co jest budowane 
jest tworzone przez nas – architektów. To my sami 
jesteśmy odpowiedzialni za ten stan a nie tzw. in-
westorzy. Z odpowiednim zawodowym i dydaktycz-
nym zaangażowaniem można czasem inwestorów 
przekonać.

Nie chodzi tutaj o niepotrzebną debatę dotyczącą 
architektury przeciwstawiając: starą generację mło-
dej, konserwatywnych – progresywnym, cegłę ka-
mieniowi naturalnemu, stal – szkłu, transparentność 
– ... itd, itd. To wszystko nie prowadzi do żadnych 
wyników w debacie o dobrej architekturze. Bo jak 
wiadomo: Architektura jest Architekturą a wszyst-
ko inne jest wszystkim innym. Budynki powstają 
zawsze na fundamencie tradycji, są realizowane 
dzisiaj i celują, jeśli jest możliwe w przyszłość! To 
jest aspiracja dobrej Architektury. Wszystko inne jest 
sprawą – wiary.

Pod koniec można zadać pytanie: czy tworzenie – 
Architektury Dziś jest jeszcze tworzeniem dziel sztuki 
czy jest już „działalnością usługową”? 

Krytykującego dzisiejszy stan architektury, uwa-
ża się szybko za zazdrośnika lub kogoś, kto nigdy 
niczego zbudował. Czytając to, co wyżej napisano, 
pomyśli ktoś, że autor jest sfrustrowany zawodem 
architekta. To nieprawda. Piszący te słowa patrzy  
z przyjemnością na niemalże 45-lat skutecznej pra-
cy jako wolny architekt, prowadzący własne biuro 
ze wspólnikami. Większość realizacji wywodziła się  
z konkursów. Autor pierwsze kroki stawiał w Krako-
wie, w mieście o nienaruszonej zwartej urbanistyce 
i dużych tradycjach, dobrej bazie, z której można 
było czerpać inspiracje rozwijane dalej w Italii  
i Berlinie. Mowa tu o pewnej historycznej przestrzeni,  
w której generacje budowały i pozostawiały kulturową 
przestrzeń. 

Forma podąża za funkcją, to było hasło XX wieku; 
teraz ma się wrażenie, że forma podąża za fikcją; czy 
to jest hasło XXI wieku? Ten artykuł stara się zainicjo-
wać dyskusję na uczelniach, gdzie przygotowuje się 
adeptów do tworzenia nowej architektury. A jednak 
częste spoglądanie w tzw. tylne lusterko (wstecz) jest 
ryzykowne, ponieważ postęp przeżywamy zawsze 
patrząc do przodu (w przód)!
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Rozbudowa Ministerstwa Nauki i Techniki Landu Hesja w Wiesbaden. Arch.: Bangert, Jansen, Scholz, Schultes, / BJSS, 
Berlin, Niemcy
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LOOKING INTO THE FUTURE BASED ON A BACKWARD OUTLOOK 
– TRADITION VERSUS MODERNITY, OR: IS THE PRESENT STILL 
RELEVANT? – A USELESS DEBATE?

Architecture of place, tradition, the spirit of time and sense... a critical look at the present condition of our 
beloved architecture and urban planning.

Keywords: critical look at the present condition of architecture

Today’s architecture is trying to be especially 
vanguard or sometimes particularly traditional. At 
times, it tries to go in both directions. Reaching for 
the forms of the past as well as predicting the future 
often leads to cacophony. The worst result is when 
architecture gains a highly technical solution but is 
unsuccessful in an urban context or gets intoxicated 
with height thinking that a masterpiece of human 
creativity has been produced.

A discussion on architecture is often conducted on 
the basis of the external expression. But, as we know, 
quality,  utility  and  durability are always crucial. 
The diversity of use and the receptivity to changes, 
semi-open and open spaces guarantee the value of 
real property.

We must say that buildings in the past presented 
a particularly solid reality whose assumption was 
the durability of a symbolic reality. It interpreted the 
compactness of the world with a culture and a style. 
Architecture was the leading force which reflected 
the Faith and Purpose of a certain culture with their 
characteristic symbols. Apart from usability, architec-
ture has always had another objective and been the 
expression of social conventions.

Let us notice that builders have been trying to 
enliven the disappearing images of architecture since 
the Renaissance. A search for something new has al-
ways been the most important moment of the greatest 
deeds – modernity. A forward outlook was justified by 
its social, emancipating and critical contents.

Spiritual progress moves from Myth to Logos – 
as Modernism claims – from charm/fascination to 
a fiasco. Unfortunately, the progressing capitalistic 
system liquidated this radical principle of modernity. 
Today’s architecture is becoming a signature and an 
icon created by a team of talented businessmen. 
The weak expression of new architecture is cau-
sed by ignorance and superficial education which 
reflects the fast course of our lives and perhaps 
globalization. This dynamics of behaviour is a part 
of the dilemma.

Let us approach it philosophically: classical Mo-
dernism was characterized by the timelessness and 
unchanging state of ideal architecture. Unfortunately, 
the experiments of Modernism practically aimed at the 
fast process of disintegration which can be seen in 
today’s condition of architecture, first of all in today’s 
condition of our cities!
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The historical and cultural awareness of the de-
velopment of architecture has got a lower and lower 
position, it is more and more forgotten or ridiculed. 
We need empirical knowledge developing out of 
experience and observation which is very important 
in the design and implementation of buildings – the 
necessary consciousness of a need for knowledge 
and an ability to apply it in a deep discussion so that 
the terms  intended  use  and  use  are considered 
sensibly and applied correctly.

These days, we are not astonished when we 
encounter the phenomenon of the downfall of urban 
planning – once called the Art of Building Cities – 
more and more often. Buildings are more of an event 
in architecture and have nothing to do with urban 
design. But we were students a long time ago and we 
know that “every new design prepared in the context 
of a city ought to be subordinate to the entire structure 
of the city, while its shape should give a formal answer 
to the found space of the surroundings.”

In the world of the present, absolutely everything 
is DESIGN. We watch pretty things for pleasure and 
forget to look at them from a purely material point of 
view. We cannot see that a thing without its contents is 
senseless. “To blow and to foam at the mouth”, says 
the German philosopher Peter Sloterdijk – these are 
the forms of the present general state of our spirit; 
this is a constant transitory state of the plunging fa-
rewell to rational modernism. What is built is created 
by us – architects. We, not the so-called investors, 
are responsible for this state of affairs. With suitable 
professional and educational involvement, the inve-
stors may sometimes be persuaded.

It is not about a useless debate on architecture 
which contrasts the old generation with the new 
one, conservative with progressive, brick with natural 

stone, steel with glass, transparency with … etc. 
It does not lead to any conclusions in the discus-
sion concerning good architecture. As we know, 
Architecture is Architecture, everything else is 
everything else. Buildings are always formed on 
the foundations of tradition, are implemented today 
and aim – if it is possible – at the future! This is the 
aspiration of good architecture. Everything else is 
the matter of faith.

Finally, I must ask the following question: does the 
creation of Architecture Today still mean the creation 
of works of art or is it just a “service”?

Someone who criticizes the present state of ar-
chitecture is immediately defined as a jealous guy or 
a person who has never built anything. Having read 
what I wrote above, somebody might think that the 
author of this paper is frustrated by the profession 
of an architect. It is not true. The writer looks with 
pleasure at his almost 45-year effective work as  
a freelance architect running his own office with his 
partners. Most of his implementations were derived 
from competitions. The author took the first steps 
in Kraków, a city with an untouched compact urban 
layout and good traditions, a inspiration base deve-
loped later in Italy and Berlin. We are speaking of  
a certain historical space where generations built and 
left a cultural space.

Form follows function – that was the slogan of 
the 20th century; now we have the impression that 
form follows fiction – is it the slogan of the 21st 
century? This article aims at initiating a discussion 
at universities where apprentices are prepared for 
the creation of new architecture. However, frequent 
glances in the rearview mirror are risky because we 
always experience progress looking forward!
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Extension of the Ministry of Science and Technology in Wiesbaden. Arch.: Bangert, Jansen, Scholz, Schultes / BJSS, 
Berlin, Germany
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NOVEMBER BLUE

W obliczu architektury awangardowej przekształconej w rzeźbę urbanistyczną, obiektu eksponowanego  
w publicznej przestrzeni współczesnego miasta, powinniśmy domagać się części wewnętrznej, przestrzeni, 
miejsca, w którym obecne jest naturalne światło, przestrzeni wnętrza. „Światło naturalne” odbieram jako 
tworzywo projektowe oraz treść architektury wszech czasów, dlatego to właśnie ono będzie moim przewod-
nikiem po kreatywnym świecie architektury.

Słowa kluczowe: światło naturalne, oświetlenie wnętrza, katalog świateł i mechanizmów

Czuję się architektem dwudziestego stulecia 
– nie tyle z racji wieku, co z braku przekonania 
do propozycji formalnych, marketingu i reklamy 
architektury XXI w. Muszę jednakże przyznać, że 
na samym początku nie wiedziałem jeszcze, że ma 
on dla mnie prezent: listopad, ten nienajweselszy 
przecież miesiąc, wyznaczony na spotkania z dwo-
ma z moich ulubionych zajęć: debatę na temat pro-
jektowania architektonicznego oraz wymianę myśli 
i doświadczeń z koleżankami i kolegami po fachu 
z różnych stron świata. Jako że zbliża się dziesią-
ta odsłona naszej międzynarodowej konferencji, 
winniśmy uczcić jubileusz, który wbrew pozorom 
wciąż pozwala nam czuć się młodo. Chciałbym 
serdecznie podziękować Wydziałowi Architektury 
Politechniki Krakowskiej, wszystkim nauczycielom 
i architektom polskim, szczególnie Pani Marii Mi-
siągiewicz oraz Panu Dariuszowi Kozłowskiemu, 
nie tylko za sam pomysł zainicjowania corocznych 
konferencji, lecz również za możność rozwiązania 
wszystkich dotychczasowych problemów. Tylko ci, 
którzy kiedykolwiek próbowali zorganizować zjazd 
naukowców, zdają sobie sprawę, ile przysparza 
kłopotów, zwłaszcza jeśli odbywa się rok w rok. 

Dziękuję Państwu za możliwość wzięcia udziału  
w jubileuszowym spotkaniu.

Hasło „Architektura teraz” należy bardziej do 
zewnętrza, do przestrzeni publicznych, do reklamy 
niż do treści. Jak rozumiem, organizatorzy zapra-
szają nas do snucia refleksji na temat współczesnej 
architektury, a nie do potwierdzania wątłej intelek-
tualno-konceptualnej zawartości prasy branżowej, 
takiej jak możliwość rozpoznania ciągłego działania 
architekta. Nie wolno nam mylić codziennej pracy 
ze współczesną architekturą, która okupuje środki 
masowego przekazu. Istnieje na szczęście wiele 
zespołów i wielu architektów, którzy uczciwie pracują 
na rzecz poprawy jakości architektury i dostosowa-
nia jej do nowych porządków, nowych technik oraz 
nowych mediów.

W obliczu architektury awangardowej przekształ-
conej w rzeźbę urbanistyczną, obiekt eksponowany 
w publicznej przestrzeni współczesnego miasta, 
powinniśmy domagać się części wewnętrznej, prze-
strzeni, miejsca, w którym obecne jest naturalne 
światło, przestrzeni wnętrza. Pamiętam swój pierw-
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szy wykład w ramach międzynarodowego spotkania  
w 2002 r. zatytułowany „Chwała światłu regulacyj-
nemu”. „Światło naturalne” odbieram jako tworzywo 
projektowe oraz treść architektury wszech czasów, 
dlatego to właśnie ono będzie moim przewodnikiem 
po kreatywnym świecie architektury.

Istnieją dwa naturalne uwarunkowania na oświe-
tlonej scenie: PRZELOTNOŚĆ oraz NIEPOWTARZAL-
NOŚĆ, jakakolwiek scena oświetlona naturalnym 
światłem jest równie niepowtarzalna jak dziewiętna-
stowieczne dzieła sztuki jednoczące swą wartość 
i piękno. Gęstość powietrza, wilgotność, materia 
zawieszona, pora dnia (każdy dzień roku ma inne 
oświetlenie), pozycja obserwatora… oto niektóre 
ze złożonych i zmiennych komponentów, które po-
zwalają nam dostrzegać, że każdego dnia przyroda 
proponuje oryginalny i niepowtarzalny scenariusz 
zdarzeń.

Oświetlenie wnętrza
Postaramy się skatalogować rodzaje światła koja-

rzone z mechanizmami, dzięki którym architekt uzy-
skuje pewną formę oświetlenia. Poziomy światła, jego 
rozkład i zmienność, mimo że wykorzystywane jako 
uzupełnienie techniczne, nie stanowią istoty konfiguracji 
przestrzeni – pod uwagę bierze się jedynie wyodręb-
nione elementy. To dokładna obserwacja oświetlonego 
wnętrza i przekształcanie go w mechanizmy – sztuczki, 
jak powiedziałby niedowiarek – pozwala nam wykorzy-
stywać materię świetlną w projektach architektonicznych 
z pełną świadomością celu nadrzędnego.

Pierwszy katalog świateł i mechanizmów:

Światło horyzontalne
Jest to zwykłe oświetlenie architektury, które wpa-

da przez okna i zatrzymuje się na grubości węgarów 
ściennych lub pada na podłogę w postaci jaskrawych 

plam dostosowujących się do powierzchni ścian, 
sufitów, podłóg oraz rozmaitych przedmiotów.

Świetlik
Siła grawitacji przyciąga światło na podwórka, miej-

sca izolowane. Także wnętrze architektoniczne może 
stać się butelką bądź słoikiem (Morandi) wypełnionym 
światłem, które nie usuwa ciemności, gdyż nie jest ku-
mulatywne. Niedawny wywiad z Antonio Fernándezem 
Alba (28 VII 2010 r.) pozwolił mi poznać genezę tytułu 
opowiadania Gabriela Garcii Marqueza Światło jak 
woda. Antonio po przeczytaniu jednej z moich książek 
pt. Self-Constructed Houses, w której go transkrybuję, 
opowiedział mi, jak osobiście poznał pisarza, osobę 
niezwykle ponoć naturalną, i dowiedział się, że tytuł 
ten nieświadomie podpowiedział mu pewien hydraulik, 
wyjaśniając przyczynę awarii instalacji łazienkowej.

Światło gazowe
Pojawia się zazwyczaj w chwili, gdy wchodzimy 

w ostatnie pasmo nieoświetlonej klatki schodowej,  
w chwili, gdy zanurzamy się w cieniu stopniowo 
rozrzedzanym przez światło dochodzące z niższego 
piętra. W takiej sytuacji wszystko zostaje odwrócone 
– sufit jest oświetlony lepiej niż podłoga i poruszające 
się cienie. Światło takie pełne jest tajemnic.

Napęd świetlny
Światło tak jak woda potrafi pędzić duktami po-

ziomymi lub pionowymi. Dukt świetlny pozwala wy-
izolować poszczególne właściwości, jak dzieje się to  
w wieżach świetlnych zastosowanych w zaprojek-
towanej przez Le Corbusiera kaplicy w Ronchamp, 
gdzie wieża peryskopowa ustawiona jest w taki spo-
sób, by wychwytywać właściwe światło.

Inna forma napędu świetlnego przechodzi przez 
materiał, nie wykorzystując duktów pustych. Światło 
przechodzi przez kolejne warstwy włókna szklanego 
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lub ubrania schnące na podwórkach. Kolory we wnę-
trzach są w rezultacie trudne do rozróżnienia.

Oświetlenie pośrednie
Kiedy źródło światła zostanie zakryte (okno  

w przypadku architektury wnętrz), światło rozprowa-
dzane jest równomiernie na płaskich elementach, 
które tworzą przestrzeń. Istnieją liczne przykłady 
tego typu światła naturalnego. Przypomina mi się 
propozycja Waltera de Marii: nie powinieneś widzieć 
otworu, przez który wpada światło.

Oświetlenie tła
Jest to forma światła pośredniego, które wyróżnia 

się jako aura w profilu płaszczyzny lub obiektu two-
rzącego czarną bryłę. Przykładów jest moc: barokowe 
sklepienia, kopuły Juana Navarro Baldewega, sufity 
Alvaro Sizy, olbrzymia metalowa sfera postawiona 
niedawno przez Herzoga & de Meurona na niewielkim 
podwórku przy bloku w Monachium – perforowana, 
odbijająca światło niczym dyskotekowa kula.

Światło odwrócone
Jest to światło, które przechodzi przez materiał. 

Naturalne światło zostaje przechwycone przez jedną 
stronę powierzchni i przekształcone na przeciwną z ce-
chami materii odwróconej. Światło może przechodzić 
przez alabaster, marmur, trawertyn lub inny materiał, 
przez płótno, które latem zakrywa patio, nawet przez 
ulice Sewilli lub strzechy Fezu. Właściwe tworzywo 
do wprowadzania światła i ukazywania jego zanie-
czyszczeń stanowi lód. Światło odwrócone postrzegać 
można jako wariant światła przesiewanego.

Światło odbite
Od dawien dawna zajmujemy się odbiciem światła 

przechodzącego przez wodę i ugięciem, jakie wytwa-
rza na kształtach przedmiotów. Architektura wyłapuje 
odbite światło, które w końcu staje się środowiskiem 

wnętrza. Większa część światła, które postrzegamy  
w naszym środowisku, to „światło odbite” – promie-
nie obecne wszędzie wokół nas, lecz nie w pełni 
wygaszone, niczym fale tworzące się na tafli jeziora. 
Szczególnie atrakcyjne jest światło, które odbija się 
między dwiema płaszczyznami, np. podróżujące po-
między prześcieradłami schnącymi na równoległych 
sznurkach. Większa część światła, które wypełnia 
nasze pomieszczenia, to światło odbite. W znaczeniu 
czysto fizycznym światłem bezpośrednim możemy 
nazywać wyłącznie promienie słoneczne.

Światło rozlane
Występuje, kiedy plama świetlna wywołana świa-

tłem bezpośrednim wypełnia przestrzeń wnętrza, nie 
tracąc kontaktu z otworem, przez który wpadło. Tak 
jak w przypadku okien lub iluminatorów górnych, 
mechanizm wyłapywania światła tworzy wnętrze 
cylindryczne lub stożkowe.

Światło odizolowane
Występuje, gdy plama cienia lub światła odcina się 

od otworu, przez który wpadła. Jednym z przykładów 
jest Panteon oraz wszystkie jego repliki, sferyczna 
kopuła lub formy kubiczne zapobiegają „przecie-
kom” i izolują plamę światła, która swobodnie krąży  
w przestrzeni wnętrza.

Światło flagowe
Kontynuacja pewnych form architektonicznych po-

zwala światłu wykorzystywać je w roli torów czy dróg, 
po których może się poruszać. Najlepiej znany przykład 
stanowią szyny Niemeyera lub spirala F.Ll. Wrighta.

***

Tezy dziesiątej Konferencji ukazują starania orga-
nizatorów w zakresie poszukiwania nowej definicji 
architektury. Czy jest ona możliwa? Nie sądzę, by 
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definiowanie koncepcji (Gdy mnie nie pytają, wiem…) 
było czymś niezbędnym i pożytecznym. Jednakże 
zaryzykowałbym osobistą definicję niepowiązaną  

z konkretnym czasem: mająca użyteczną i funkcjo-
nalną naturę architektura  to  pudełko,  w  którym 
przechowujemy światło.



Juan Luis Trillo de Leyva*

* Trillo De Leyva Juan Luis, Prof., Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid.

NOVEMBER BLUE

Faced the avant-garde architecture, converted into urban sculpture,  object that is exposed in the public spa-
ce of the contemporary city, we should claim the inside part, the surrounding space that confine the natural 
light, as far as it is more essential: the place where natural light is present, the interior space. Understanding 
“the natural light” as the material of the project and as the content  of the architecture of all time, that’s why 
I have chose it  as a guide to visit again, the creative field of architecture.

Keywords: natural light, interior enlighten, first catalogue of lights and mechanisms

I feel like an architect of the twentieth century, 
not so much because of my age that it would allow 
me to live as an actor the second half of the century, 
as my little connection with the formal proposals, 
marketing and advertising from architecture of the 
new century. However, I must admit that when the 
century began I had no idea that would give me,  
a present, the November month, November blue, 
for the meeting with two of my favorite hobbies: the 
debate about the architectural design and friendly 
exchanges with teachers from other countries. When 
we reach the tenth edition of this international con-
ference, we should celebrate this annual meetings 
that allows us to ensure that we remain as young as 
ever. Thank the Technological University of Cracow, 
Faculty of Architecture, to all teachers and Polish 
architects and especially to Maria Misiagiewicz and 
Dariusz Kozłowski, not just for the initial idea of hol-
ding this conference, but also the ability to solve all 
the problems up to this tenth edition, only those who 
have ever attempted an academic event may know 
the difficulty of doing not once but ten times. To eve-
ryone, thank you very much for letting me share this 
tenth meeting.

The “Architecture Now” as the title of the movie, 
“Apocalypse Now” belongs more to the outside, to 
public spaces, to advertising, to the continent rather 
than to the content. I understand the invitation of the 
organizers to reflect on architecture in nowadays, not 
as a confirmation of the little content intellectual and 
conceptual widespread in international journals about 
architecture,  such as the possibility of recognition of 
the continuous action of the architect. We must not 
confuse the daily work activity with contemporary 
architecture that occupies the media, fortunately there 
are many teams and many architects who work ho-
nestly for improving the architecture adapting to the 
new orders, new techniques and new media.

Faced the avant-garde architecture, converted into 
urban sculpture,  object that is exposed in the public 
space of the contemporary city, we should claim the 
inside part, the surrounding space that confine the 
natural light, as far as it is more essential: the place 
where natural light is present, the interior space.  
I remember my first lecture at this international me-
eting, in 2002,  was called “Praise to the control light”, 
understanding “the natural light” as the material of 
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Stadium Project. Sevilla 1997. Antonio Martínez García & Juan Luis Trillo de Leyva
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the project and as the content  of the architecture of 
all time, that’s why I have chose it  as a guide to visit 
again, the creative field of architecture.

There are two natural conditions on a stage en-
lighten: The FLEETINGNESS and UNREPEATABLE, 
any moment of a scene illuminated with natural light 
is as unrepeatable as the art objects of the nineteenth 
century, uniting to its value and beauty the fact of 
being unique copies. The air density, the humidity, 
the suspended matter, the time of day (every day of 
the year are unique in its luminosity), the observer’s 
position ..., are some complex and variable compo-
nents that allow us the assertion that nature, every 
day, offers original and unique scenarios.

Interior enlighten
We will try to join a catalog of lights associated 

to mechanisms, traps would say if they were wild 
animals, with which the architect obtains or capture 
some form of light. Light levels, its distribution and 
variability, although they can be used as comple-
ment technical, are not the essence of space con-
figuration, only the entity of light captured must be 
taken in consideration. It is the close observation 
of the interior illuminated and its conversion into 
mechanisms, tricks, would say the most unbelie-
vers, allow us to use the luminous matter in the 
projects architecture, with clear awareness of our 
main objective.

First catalogue of lights and mechanisms:

The horizontal light or horizon light
It is the usual architecture light in, that comes from 

the windows and stops on the thickness of the wall`s 
jambs or dropped on the floor with bright spots that 
adapt itself to the surfaces of walls, ceilings, floors 
and objects.

Skylight
The gravity force attracts the light into the courty-

ards, isolated places. Also, the interior of architecture 
can becomes a bottle or jar (Morandi) that is filled 
with light without ever remove the dark, because light 
is not accumulative. A recent interview with Antonio 
Fernández Alba, 2010.07.28, allowed me to know the 
origin of the tale of Gabriel Garcia Marquez: Light is 
like water. Antonio checking one of my books, Self-
Constructed houses, where the tale was transcribed, 
told me that he met GGM, a very natural person, 
according to his opinion, and said to me that the title 
of this tale gave him a plumber when was trying to 
explain how there had produced a breakdown in his 
bathroom, “water is like the light”, he said.

Gas light or bell light
It usually happens when we enter the final stretch 

of a without light staircase, at that moment we dive 
into a shadow that is gradually revealed by the light 
that goes up the stairs from the lower floor. In this 
situation everything remain reversed, the ceiling is 
more luminous than the soil and moving shadows 
disturbed us. It is a light full of mysteries. We call 
“light bell” to the illumination light coming from  
a lower level than the room where we are.

Light driven
Light, like water, can be driven through horizon-

tal or vertical ducts. Duct light let isolating specific 
qualities such as light towers used in the Le Corbu-
sier Ronchamp Chapel, where a periscope tower is 
oriented to capture the right light.

A different form of driving the light, it is through 
a material, not using empty ducts, is well known the 
way that makes the glass through its sections and 
which has resulted in fiber optics , or the clothes han-
ging out to dry in the community courtyards, which 
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do never you know what color will be the luncheon 
in my kitchen.

Indirect lighting
When you hide the light source, the window in the 

case of interior architecture, the light is spread evenly 
throughout the flat elements that make up the space. 
There are many examples of this type of natural light,  
I remember the proposals of Walter de María, you 
never should see the hole through light goes into.

Backlighting light
It is a form of indirect light, one that stands out as 

an aura in the profile of a plane or object making it  
a black body. There are many examples: the baroque 
canopies, domes of Juan Navarro Baldeweg, the 
ceilings of Alvaro Siza, or more recently the huge 
metal sphere that have placed Herzog & de Meuron 
in a small courtyard in an apple block in Munich, 
perforated sphere that reflects inside the light, like 
in disco ball mirrors.

Traversed or material light
It’s the light you get when it crosses a material, 

natural light is captured by one side of a surface and 
transformed into its opposite side with qualities that 
have to do with the matter traversed. Light to cross 
the alabaster, marble or travertine, or any other ma-
terial. Canvas that cover patios in the summer, even 
the streets of Seville or the meshes of reeds of Fez. 
The ice is a proper material to introduce the light and 
show us of the light pollution. The traversed light can 
be seen as a variant of the sifted light.

Reflected light
We have always studied the reflection of light 

passing through the water and deviation it produces 
on the shape of the objects, The architecture  capture 
the reflected light that ends up becoming an interior 

environment. Most of the light that we perceive in our 
environment is “reflected light”, light rays bouncing 
around us, cushioned in every inflection but not fully 
extinguished, as the waves that are formed on the 
surface of a lake.

Reverberated Light
Especially attractive is the light that reflects be-

tween two planes, such as travel between the sheets 
hung out to dry on parallel cords. Most of the light 
that fills our rooms is reverberated  light. In a strict 
physical sense we can only call direct light to the 
rays from the sun.

Shed light
It occurs when the light spot, caused by direct 

light, fills the interior space without losing contact with 
the hole that allows access. As with windows or por-
tholes of overhead light, a mechanism for capturing 
that kind of light is an interior cylindrical or conical.

Isolated light
It occurs when the shadow or light spot disclaims 

from to the original hole. One example is the Pantheon 
and all of its replicas, the spherical dome or cubic 
forms prevent “leakage” and isolate the light spot that 
travels freely into the interior space.

Flag light
The continuity of certain forms of architecture 

allows light to use them as tracks or roads where 
by to travel. Perhaps the best known examples are 
the Niemeyer rails or the Guggenheim spiral F.Ll.
Wright.

***

The theoretical content of the X Conference 
official shows the concern of its organizers to inve-
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stigate a new definition of architecture. It is possible  
a new definition? I do not think it necessary or useful 
to define the concepts (When they do not ask me,  
I know ...). However I would hazard a personal de-

finition that is not linked to a concrete time. I think 
we could say that beyond its useful and functional 
nature, architecture  is  the  box  where  we  keep 
the light.



Ewa Węcławowicz-Gyurkovich*

* Węcławowicz-Gyurkovich Ewa, dr inż.arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków.

NOWE FORMY ZDERZONE Z HISTORYCZNYMI

Wiodącą inspiracją nowej architektury wobec zabytkowej substancji zastanej oraz świadomość delikatności 
tworzywa, jaki stanowi każdy zabytek, a w szczególności tak unikatowy, jakim jest historyczna warownia, 
dzisiaj staje się pokora, elegancja i oszczędność środków wyrazu. 

Słowa kluczowe: Nowa architektura, historyczne zamki

Architektura dzisiaj oznacza odwagę i nieraz 
nieograniczoną wolność w kreowaniu nowych form, 
nigdy dotychczas niestosowanych. Po rewolucji 
geometrycznej lat dwudziestych XX wieku, po incy-
dencie postmodernistycznym, dekonstruktywistycz-
nym, biomorficznym powszechne stają się działania 
minimalistyczne i Hight-Techu, które pojawiają się  
w tkankach miast europejskich. Zmęczeni śledzeniem 
nowych awangardowych realizacji i dyskusjami nad 
najnowszymi stylistykami jakże ochoczo zagłębiamy 
się w historyczne zaułki miast i miasteczek. Tam mo-
żemy odpocząć i stale zagłębiać się w  przeszłości. 
Obiekty, które zachowały fragmenty historyczne mają 
wartości zapamiętane i zakodowane w świadomości 
współczesnych, kojarzące się z tradycją miejsca, 
miasta, narodu. W miastach europejskich coraz czę-
ściej możemy odnaleźć obiekty historyczne z nowymi 
realizacjami. Owa odwaga i niejako demonstracja 
współczesności jeszcze wyraźniej eksponuje kontekst 
zabytkowy. Istotne staje się wyraźne oddzielenie au-
tentycznej substancji zabytkowej od wprowadzanej 
nowej struktury. Dotyczy to obiektów zabytkowych  
o wyjątkowych wartościach historycznych i artystycz-
nych. W każdym jednostkowym wypadku podstawą 
działań staje się niezwykle wnikliwa analiza możliwości 
doboru nowych współczesnych form, które mogłyby 

sąsiadować z substancją zabytkową. Adaptacja bu-
dowli zabytkowych do najnowszych potrzeb staje się 
zadaniem historycznych miast. Turystów przyciągają 
stare nastroje, faktura kamiennej czy ceglanej ściany, 
zapach, zapamiętane zdarzenia i emocje. Europej-
czycy obciążeni zdają się być tradycją i historią …
zajmowanie się istniejącymi budowlami w przyszłości 
będzie coraz ważniejszą kwestią w europejskich 
miastach…  twierdzą szwajcarscy architekci Jacques 
Herzog i Pierre de Meuron [1]. 

W środowiskach twórczych trwa dzisiaj dyskusja 
jak winna wyglądać nowa forma w historycznym 
kontekście. Odrzucając anonimowość i schematyzm 
powtarzanych istniejących niegdyś kształtów poszuki-
wania coraz częściej zmierzają w kierunku estetycznej 
filozofii „dzieła otwartego”, wieloznacznego, operu-
jącego sekwencją kadrów rejestrowanych w ruchu, 
odwołującego się do pamięci konkretnego miejsca  
i dopuszczającego wieloznaczne interpretacje (…) ra-
czej oczekiwanie tego, czego nie możemy przewidzieć 
(…) niż (…) przewidywanie tego na co czekamy (…) 
[2]. Nieograniczone niemal możliwości współczesnej 
techniki, oferującej wyrafinowane rozwiązania kon-
strukcyjno-materiałowe, dające pełną swobodę budo-
wania formy architektonicznej zgodnie z wymogami 
najnowszej estetyki, proponującej finezyjne lekkie ażu-
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rowe konstrukcje, niematerialne bezramowe przegrody 
szklane, czy też refleksyjne tafle przejmujące aplikacje 
odbijających się w nich brył i detali stwarzają zupełnie 
odmienne możliwości integracji nowej architektury  
z historycznym środowiskiem. Architektura realizowana 
dzisiaj wyróżnia się dzięki stosowaniu najnowszych 
materiałów i technologii budowlanych. A estetyka 
odrzuca równocześnie stereotypy powtórzeń i przy-
wracanie istniejących ongiś w danym miejscu kształ-
tów. Aby nowa kreacja architektoniczna nie niszczyła  
i nie szkodziła istniejącej zabytkowej strukturze, wiele 
współczesnych rozwiązań skłania się ku zasadzie 
stosowania brył prostych, gładkich, pozbawionych 
detalu, na których tle wyraźnie widać skomplikowaną, 
rozedrganą tkankę historyczną. Wprowadzane są tak-
że duże szklane tafle, działające jak lustro, w których 
zabytkowa zabudowa może się odbijać. Czasami cała 
przeszklona ściana lub jej fragmenty znikają, bo spra-
wiają to odbijające się w niej drzewa, chmury, niebo. 
Nierealność szklanego tła wydobywa jeszcze mocniej 
istniejącą zabudowę zabytku. 

Równocześnie obok eksperymentów z najnow-
szymi rodzajami szkła z tkanką zabytkową zestawia-
ne są duże puste ściany ze stali lub betonu, które 
swoją chropawą fakturą stanowią uzupełnienie bądź 
scenografię dla filigranowej i delikatnej substancji 
historycznej. Powszechnie obecna architektura 
minimum wyrasta z japońskiej filozofii Zen, gdzie 
podstawową ideą jest „uwolnienie się od rzeczy”. 
Japońskie słowo „wabi” oznacza „ubóstwo” lub 
„dobrowolne ubóstwo” [3]. Doświadczenia realizacji 
ostatnich lat wykazały, że zabytkowe sąsiedztwo 
preferuje formy proste, surowe, skromne. Precyzja 
i lapidarność geometrycznych kompozycji nowych 
elementów harmonijnie skontrastowanych z kolory-
tem i układem form historycznych daje pozytywne 
efekty.  Dla projektantów i artystów szczególnie 
ekscytujące wydają się być działania w środowisku 
historycznym, gdzie narzucane liczne ograniczenia 

wymagają wysublimowanego rodzaju kreatywności 
oraz wysiłku intelektualnego [4]. 

Historyczne zamki, pozostające w ruinie nieraz od 
setek lat, adaptowane do nowych potrzeb stają się 
atrakcją przyciągającą turystów. Włoski architekt Carlo 
Scarpa przedstawił ongiś receptę jak należy wprowa-
dzać nowe formy w zabytkowe środowisko [5], wyraźnie 
oddzielając proste betonowe, szklane, czy żeliwne nowe 
elementy od historycznych. Jego realizacje od kilku 
dziesięcioleci są wzorcowymi i sprawdzonymi rozwią-
zaniami. Kolejną głośną europejską realizację przed-
stawił niemiecki architekt Gottfried Böhm zamieniając 
średniowieczną warownię, górującą nad miasteczkiem 
Bensberg na siedzibę władz miasta [6]. Architekt od-
ważył się uzupełnić nieistniejącą już zabudowę dużymi 
betonowymi bryłami z poziomymi pasami okien. Nowa 
klatka schodowa stanowi dodatkową wieżę, budowaną 
jak pozostałe bryły z betonu z szalunku o geometrycznie 
postrzępionym zwieńczeniu. Górujące nad warownią 
wieże kamienne i betonowe, oschła, brutalistyczna 
stylistyka dynamicznie piętrzących się brył wspaniale 
oddają nastrój przeszłości tego miejsca. W południo-
wej Szwajcarii na uwagę zasługuje restauracja zamku 
Gastelgrande w Bellinzonie, projektowana przez Aurelio 
Galfettiego [7]. Nastrój średniowiecznej warowni został 
osiągnięty poprzez połączenie elementów nowych ze 
starą strukturą niezwykle delikatnie i oszczędnie, budu-
jąc inną ciekawszą całość. Istotnym zadaniem architekta 
stało się przywrócenie wcześniejszego widoku wzgórza, 
na którym wznosi się zamek. Koniecznym zatem stało 
się usunięcie całej wybujałej roślinności, która porosła 
wypiętrzającą się nagle z poziomu ulic miasteczka  
o kilkadziesiąt metrów do góry nagą niedostępną skałą. 
Drugą ważną decyzją było wprowadzenie windy, wy-
drążonej w skale, prowadzącej od podnóża wzgórza 
aż do obszernego, powiększonego dziedzińca zam-
ku, ulokowanego na szczycie wzniesienia. Wiodącą 
inspiracją staje się pokora, elegancja i oszczędność 
środków wyrazu wobec zabytkowej substancji zastanej 
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Dziedziniec zamku Moritzburg w Halle w Niemczech. fot. autor
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oraz świadomość delikatności tworzywa, jakie stanowi 
każdy zabytek, a w szczególności ten unikatowy, jakimi 
jest historyczna warownia [8].

Kolejną nową realizacją jest adaptacja na mu-
zeum Saxony-Anhalt ruin zamku Moritzburg w Halle 
w Niemczech, ukończona w 2008 roku. Autorami 
renowacji jest firma z Madrytu Nieto Sobejano [9]. 
Zamek Moritzburg to późnośredniowieczna rezy-
dencja biskupia wznoszona w latach 1484–1503 
przez arcybiskupa Ernesta Wettina. Założona na 
rzucie trapezu twierdza, usytuowana nad rzeką Saale  
w środkowym okresie wojny trzydziestoletniej w 1637 
roku została spalona przez Szwedów i od tego okresu 
do naszych czasów pozostawała częściowo w ruinie 
[10]. Przez stulecia nawarstwiły się wokół zamkowego 
dziedzińca rozmaite formy i funkcje. Po drugiej wojnie 
światowej w stale zrujnowanym skrzydle zachodnim 
i północnym urządzano plenerowe wystawy rzeźb. 
Dzisiaj w zamku zlokalizowano muzeum, gromadzą-
ce sztukę modernizmu niemieckiego (m.in. twórców 
szkoły Bauhausu), ulokowano tam teatr, kabaret, klub 
studencki, kaplicę uniwersytecką, restaurację, piwni-
cę z winem. Na dziedzińcu odbywają się koncerty, 
grane są sztuki Shakespeara lub wystawiane opery 
Verdiego. Zamek stał się miejskim centrum kultury.  
Z zewnątrz od strony wejścia przez wieżę bramną od 
południa nic nie zapowiada współczesnej interwencji. 
Oglądamy wieże, baszty, czerwone dachy, tynkowa-
ne ściany trzykondygnacyjnych rozmaitych budowli, 
przekształcanych i dodawanych przez wieki. Dopiero 
po wejściu na dziedziniec  zaskakuje zderzenie nowej  
i starej materii. Stan napięcia tworzą kamienne ściany 
skontrastowane ze szkłem. W pamięci utkwi kontrast 
chropawej faktury kamiennych ścian z lekkością 
nowych struktur, czyniąc z elementów historycznych 
wrażenie dekoracji. Mieniące się w słońcu aluminiowe 
pudło odważnie postawione na dziedzińcu stanowi 
wejście do części muzealnej umieszczonej w skrzydle 
północnym i zachodnim.

Architektura widziana w blasku słońca od strony 
dziedzińca może nasuwać skojarzenia z nierealnym 
marzeniem, gdzie po latach zdegradowana forma 
zyskała nową funkcję. Kształt nowego aluminiowe-
go dachu z kilkoma wystającymi do góry asyme-
trycznymi, załamanymi lukarnami doświetlającymi 
wnętrze zdaniem hiszpańskich projektantów może 
przywoływać szczyty alpejskie pokryte śniegiem 
i świecące w słońcu. Autorzy powołują się także 
na niełatwe i ekspresyjne formy malowane przez 
Lyonela Feiningera, którego prace eksponowane 
są również w muzeum. Dostawiona czysta bryła, 
prosta i surowa zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz 
eksponuje elementy historyczne. Owe zwężające się 
ku górze lukarny w dachu tworzą jakby mini-wieże, 
a we wnętrzach spadające z góry światło zmienia 
dynamikę architektury. Naczelnym zadaniem pro-
jektantów było dostarczenie światła do wnętrz dla 
dobrego oświetlenia ekspozycji. Szklane balustrady, 
obiegające dwukondygnacyjne sale muzealne, białe 
ściany i ekrany jeszcze bardziej podkreślają ową 
świetlistość. Aureola perfekcji i pompatyczności 
otacza wartości zastane. Światło i cień, lekkość  
i przezroczystość a masa ściany, czy ekranu do eks-
pozycji w muzeum, aluminium i szkło zderzone z ka-
mieniem i detalami historycznymi to gra kontrastów 
użyta w tej budowli. Taka kreacja musi wywoływać 
emocje i nastroje, bowiem jak twierdzi Umberto Eco 
(…) Psychologowie tłumaczą jednak, że dysonanse 
mają moc pobudzania (…) [11]

W ostatnich latach w krajach europejskich 
obserwujemy znaczną liczbą nowych obiektów 
muzealnych. Stają się one nie tylko obiektami eks-
pozycji nagromadzonych zbiorów, ale będą kształ-
cić i rozwijać wrażliwość estetyczną i emocjonalną 
społeczeństwa, bowiem, jak twierdzi Peter Bucha-
nan, po epoce miasta przemysłowego, pierwszej 
poprzemysłowej i informatycznej nadeszła „epoka 
konceptualna” [12]. 
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PRZYPISY

[1] Wypowiedź związana z projektem adaptacji londyńskiej 
elektrowni Bankside Power Station na muzeum Tate Modern 
1999 r. i jego dalszą rozbudowę 2008–2012 r. za: W. J. R. 
Curtis, Enigmas of Surface and Depth, w: Elcroquis Herzog 
&de Meuron 1998–2002, nr 109/110, Madrid 2002, s. 43.
[2] U. Eco, Dzieło otwarte – Forma i nieokreśloność w po-
etykach współczesnych, Warszawa 1994, s. 153.
[3] Patrz: Arco Team, Minimalism Minimalist – History Fash-
ion, Design, Architecture, Interiors, Könemann, Barcelona 
2003. s. 287–655; także J. Pawson,Themes and Projects, 
Phaidon, London-New York 2002.
[4] Zwracają na to uwagę m. Inn. J.Herzog i P.de Meuron po 
realizacji Centrum sztuki- Caixa Forum w Madrycie w 2008 
roku w dawnej elektrowni pochodzącej z 1899 roku.
[5] Por. działania adaptacyjne na muzeum średniowiecznego 
zamku Castelvecchio w Weronie (1956–1964).
[6] Realizacja z lat 1962–67.
[7] Projekt został przedstawiony w 1982 roku, a realizacja 
została ukończona w połowie lat 90. XX wieku.
[8] Szczegółowo omawiam tę problematykę [w:] Węcławo-
wicz- Gyurkovich E.,Historyczne zamki a współczesność, 
Przestrzeń i Forma nr 12 2009, Szczecin 2009, s. 497–518.
[9] Architekci Fuensanta Nieto i Enrique Sobejano są lau-
reatami konkursu z 2003 r. na który wpłynęło ponad 300 

prac. Studiowali architekturę w Madrycie i Nowym Jorku, 
obecnie nauczają na Uniwersytecie Europejskim w Madrycie 
i Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. za: B. Hettlage, Stiftung 
Moritzburg Kunstmuseum des Landes Sachsen- Anhalt Halle, 
Die Neuen Architekturführer nr 153, Berlin 2009.; także Ph. 
Jodidio, Architecture Now! Museums, Taschen, Cologne, 
2010, s. 266–273.
[10] Obiekt był niszczony przez długi czas, jedynie ka-
plica była partiami odbudowywana w XVIII w., W 1777 
r. został zbudowany szpital wojskowy pomiędzy kaplicą  
a wieżą bramną. Dzisiaj ten budynek pełni rolę administracji 
muzeum. Zamkiem zainteresował się w 1828 roku Karl 
Friedrich Schinkel, który postanowił przekształcić budynek 
główny w obiekt Uniwersytetu Halle, uzupełniając go o ele-
menty neogotyckie. W 1904 roku otwarto w południowym 
skrzydle muzeum. za: B. Hettlage, Stiftung Moritzburg… 
op.cit., s. 5–8.
[11] U. Eco (red.),Historia brzydoty, Rebis, Poznań 2007, 
s. 421.
[12] P. Buchanan, From Doing to Being, Architectural 
Review nr 1316, październik 2006, tłum. Od działania do 
bycia. Obiekty kultury i miasto w epoce konceptualnej, czyli 
dlaczego ikony są tak niedzisiejsze, Architektura –Murator 
nr 5 /2007, s. 49.
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A CLASH OF NEW AND HISTORICAL FORMS

The leading inspirations for new architecture are humility, elegance and economical media with respect to the 
existing historic substance and the awareness of the delicateness of material in the form of any monument, 
especially a unique historical stronghold.

Keywords: new architecture, historical castles

Today’s architecture means courage and often 
unlimited freedom in the creation of new forms which 
have never been used before. After the geometrical 
revolution in the 1920s, after the postmodernist, 
deconstructionist and biomorphic incidents, mini-
malist and High-Tech actions appear in the tissues 
of European cities. Tired of following new vanguard 
implementations and discussions on the latest sty-
listics, we eagerly go deep into the historical corners 
of cities and towns where we can relax and feel the 
past. Objects which preserved some historical frag-
ments have got values remembered and encoded 
in the contemporaries’ consciousness and associ-
ated with the tradition of a place, a city, a nation. In 
European cities, we find historical objects with new 
implementations more and more often. This courage 
and demonstration of the present exposes the historic 
context even more clearly. Pronounced separation 
of authentic historic substance from an introduced 
new structure becomes important here. It concerns 
historic objects with unique historical and artistic 
values. In every case, the basis for activities is an 
unusually penetrating analysis of potential selection 
of new contemporary forms which could neighbour on 
historic substance. Adaptation of historic edifices to 

the newest needs is becoming the assignment of his-
torical cities. Tourists are attracted by old moods, the 
texture of a stone or brick wall, smells, remembered 
events and emotions. Europeans seem burdened with 
tradition and history. (…) In the future, dealing with 
the existing edifices will be more and more important 
in European cities (…) claim the Swiss architects 
Jacques Herzog and Pierre de Meuron [1].

Creative communities are conducting a dis-
cussion on what a new form should look like in  
a historical context. Rejecting the anonymousness 
and orthodoxy of old repeated shapes, the search 
is driving at the aesthetical philosophy of an “open 
work” – ambiguous, using a sequence of frames 
recorded in motion, referring to the memory of  
a specific place and accepting equivocal inter-
pretations (…) expecting what we cannot foresee 
(…) rather than (…) foreseeing what we expect… 
[2] The nearly unlimited potential of contemporary 
technology offering sophisticated constructional 
and material solutions giving total freedom while 
building an architectonic form in accordance with 
the requirements of the latest aesthetics suggest-
ing fine light openwork constructions, immaterial 
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Courtyard at the Moritzburg Castle in Halle, Germany. Photo by author
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frameless glass divisions or reflexive surfaces which 
absorb applications of reflected bodies and details 
create completely different possibilities of integrat-
ing new architecture with a historical environment. 
Architecture implemented today is distinguished 
by the application of the newest building materials 
and technologies. Aesthetics rejects stereotypes 
of repetitions and the reestablishment of shapes.  
A new architectural creation must not destroy or 
harm an existing historic structure, therefore nu-
merous contemporary solutions incline towards the 
principle of using simple, smooth bodies without any 
details which reveal a complicated, shaky histori-
cal tissue. Large glass surfaces, acting as a mirror 
reflecting historic buildings, are introduced, too. 
Sometimes an entire glazed wall or its fragments 
disappear because of the reflected trees, clouds, sky. 
The unreality of the glass background emphasizes 
the existing historic buildings even more strongly.

Apart from experimentation with the newest kinds 
of glass, large empty walls of steel or concrete, 
whose rough texture makes a complementation 
or set design for filigree and delicate historical 
substance, are juxtaposed with the historic tissue. 
Commonplace minimum architecture derives from 
Zen Buddhism whose elementary idea is “to be 
relieved from things”. The Japanese word wabi 
means “poverty” or “voluntary poverty” [3]. The 
experiences of recent implementations proves that 
a historic neighbourhood prefers simple, austere, 
plain forms. The precision and conciseness of the 
geometrical composition of new elements harmoni-
ously contrasted with the colours and layouts of 
historical forms gives positive effects. Designers 
and artists are especially excited by actions in  
a historical environment where numerous imposed 
limitations require a sophisticated kind of creativity 
and intellectual effort [4].

Historical castles – some of them in ruins for 
hundreds of years – adapted to new needs, begin 
attracting tourists. The Italian architect Carlo Scarpa 
presented a recipe for the introduction of new forms 
in a historic environment [5] by separating simple new 
elements of concrete, glass or cast-iron from historical 
ones. His implementations have been model, proven 
solutions for several decades. Another famous Euro-
pean implementation was presented by the German 
architect Gottfried Böhm who changed a medieval 
stronghold, dominating over the small town of Bens-
berg, into the seat of the municipal authorities[6]. He 
dared to complement nonexistent buildings with big 
concrete bodies having horizontal belts of windows. 
A new staircase acts as an additional tower built 
like the remaining bodies of concrete in shuttering 
with a geometrically frayed top. Stone and concrete 
towers dominating over the stronghold, the indiffer-
ent, brutal style of dynamically accumulating bodies 
excellently render the mood of the past of this place.  
A restaurant at the Gastelgrande in Bellinzona, south-
ern Switzerland, designed by Aurelio Galfetti, is worth 
of notice [7]. The mood of a medieval stronghold 
was produced by joining new elements with the old 
structure in a very delicate and economical manner 
and building another, more interesting whole. The 
architect’s important assignment was to restore the 
previous view of a hill on which the castle stands. So, 
it was necessary to remove all the lush greenery grow-
ing on a bare inaccessible rock which suddenly rises 
for several dozen metres from the small-town street 
level. Another significant decision was to introduce a 
lift drilled in the rock leading from the foot of the hill 
to a vast, extended courtyard located on the peak. 
The leading inspirations are humility, elegance and 
economical media with respect to the existing historic 
substance and the awareness of the delicateness 
of material in the form of any monument, especially  
a unique historical stronghold [8].
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Another new implementation is the adaptation of 
the ruins of the Moritzburg Castle in Halle, Germany 
for the Saxony-Anhalt Museum completed in 2008. 
The authors of the renovation are Nieto & Sobejano 
of Madrid [9]. Moritzburg is a late medieval episcopal 
residence raised in 1484–1503 by Archbishop Ernest 
Wettin. Designed on the projection of a trapeze, situ-
ated by the Saale River, the stronghold was burnt 
down by the Swedes in 1637 – in the middle period 
of the Thirty-Year War. After that, it was partly in ru-
ins [10]. Various forms and functions accumulated 
around the courtyard over a span of centuries. After 
the Second World War, open-air sculpture exhibitions 
were organized in the ruined western and northern 
wings. Today, a museum with a collection of German 
modernism (e.g. the school of Bauhaus) with a the-
atre, a cabaret, a student club, a university chapel,  
a restaurant and a wine cellar is located at the castle. 
Concerts, Shakespeare’s plays and Verdi’s operas 
are performed in the courtyard. The castle has be-
come the centre of culture. From the outside, from 
the entrance through the gate tower in the south, 
nothing foreshadows contemporary intervention. We 
can observe towers, donjons, red roofs, plastered 
walls of diverse three-storey edifices transformed 
and added within centuries. A clash of new and old 
substances surprises us after entering the courtyard. 
The suspense is aroused by stone walls contrasted 
with glass. We will remember contrast between the 
rough texture of stone walls and the lightness of 
new structures which turn historical elements into 
décor. A sunlit aluminium box, courageously set in 
the courtyard, forms the entrance to the museum in 
the northern and western wings.

The architecture seen in the sunshine from 
the courtyard may suggest associations with an 

unreal dream where a degraded form receives  
a new function after years. In the Spanish designers’ 
opinion, the shape of the new aluminium roof with 
several protruding asymmetrical, bending dormer 
windows which illuminate the interior resembles 
Alpine summits covered with snow and twinkling in 
the sun. The authors also refer to some complicated 
and expressive forms painted by Lyonel Feininger 
whose works are exhibited at the museum, too. An 
additional plain body, simple and austere from the 
outside and the inside, exposes historical elements. 
The dormer windows in the roof narrowing upwards 
make mini-towers, while the downward light in the 
interiors alters the dynamics of the architecture. 
The designers’ principal assignment was to deliver 
the light into the interiors for the exhibition’s sake. 
Glass balustrades circling the two-storey museum 
halls, white walls and screens emphasize this bright-
ness even more strongly. The glory of perfection 
and pompousness surrounds the existing values. 
Light against shadow, lightness and transparency 
against the mass of a wall or a screen, aluminium 
and glass against stone and historical details – this 
is the game of contrasts applied in this object. Such  
a creation must arouse emotions and moods be-
cause – as Umberto Eco claims – …psychologists 
keep explaining that dissonances have got the power 
of stimulation… [11]

In recent years, we have been observing a number 
of new museums in European countries. They exhibit 
their collections as well as educate people and de-
velop the aesthetical and emotional sensitiveness of 
the society because – according to Peter Buchanan 
– after the industrial, postindustrial and information 
epochs, “the conceptual epoch” came [12].
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ENDNOTES

[1] This statement is related to the design of the adaptation 
of the Bankside Power Station in London for the Tate Modern 
Museum in 1999 and its further extension in 2008–2012, 
acc. to: Curtis W.J.R., Enigmas of Surface and Depth, in: 
Elcroquis Herzog & de Meuron 1998–2002, No. 109/110, 
Madrid 2002, p. 43.
[2] U. Eco, Dzieło otwarte – Forma i nieokreśloność w po-
etykach współczesnych, Warsaw 1994, p. 153.
[3] See: Arco Team, Minimalism Minimalist – History, Fashion, 
Design, Architecture, Interiors, Könemann, Barcelona 2003, 
pp. 287–655; also J. Pawson, Themes and Projects, Phaidon, 
London-New York 2002.
[4] Mentioned by J. Herzog and P. de Meuron after the 
implementation of the Centre of Art – Caixa Forum in Madrid 
in 2008 in a former power plant from 1899.
[5] Cf. adaptation of the medieval Castelvecchio in Verona 
for a museum (1956–1964).
[6] Implementation 1962–67.
[7] Design 1982, implementation mid-1990s.
[8] I discuss these problems in detail [in:] E. Węcławowicz-
Gyurkovich, Historyczne zamki a współczesność, in: “Prze-
strzeń i forma” No. 12 2009, Szczecin 2009, pp. 497–518.
[9] Architects Fuensanta Nieto and Enrique Sobejano were 
the laureates of a competition in 2003 including more than 

300 designs. They studied architecture in Madrid and New 
York, now they teach at the European University in Madrid 
and the University of Art in Berlin, acc. to: Hettlage B., Stif-
tung Moritzburg Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt 
Halle, Die Neuen Architekturführer No. 153, Berlin 2009; 
also Ph. Jodidio, Architecture Now! Museums, Taschen, 
Cologne, 2010, p. 266–273.
[10] The object was destroyed, only the chapel was rebuilt 
in stages in the 18th century. In 1777, a military hospital 
was constructed between the chapel and the gate tower. 
These days, the building acts as the museum administra-
tion. Karl Friedrich Schinkel got interested in the castle in 
1828 – he decided to transform the main building into an 
object of the Halle University and complement it with some 
neo-Gothic elements. In 1904, a museum was opened in 
the southern wing, acc. to: B. Hettlage, Stiftung Moritzburg… 
op.cit. p. 5–8.
[11] U. Eco (ed.), Historia brzydoty, Rebis, Poznań 2007, 
p. 421.
[12] P. Buchanan, From Doing to Being, Architectural Re-
view No. 1316, October 2006, trans. Od działania do bycia. 
Obiekty kultury i miasto w epoce konceptualnej, czyli dla-
czego ikony są tak niedzisiejsze, Architektura-Murator No. 
5/2007, p. 49.
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ECHO RZECZYWISTOŚCI W AKCIE TWÓRCZYM

Cechą współczesnej architektury jest jej cecha uniwersalna, istniejąca niezależnie od epoki; odbicie całej gamy 
zjawisk stanowiących istotę otaczającej rzeczywistości, a także echo zjawisk z przeszłości. Współczesność 
pozostawia na architekturze kody cywilizacji, natomiast przeszłość echa archetypicznej formy oraz dążenie 
do doskonałości i nadanie jej piętna osobowości twórcy-architekta. Architektura XXI wieku jest niewątpliwie 
niejednorodna, kosmopolityczna i konkursowa. Trudno w niej podobnie jak w innych dziedzinach sztuki 
wyodrębnić jeden styl.

Słowa kluczowe: architektura, echo, geometria, modernizm, kicz, konstrukcje, beton, piękno, nauka, fikcja

Znakiem współczesności od początków cywilizacji 
jest odbicie rzeczywistości we wszelkiego rodzaju 
dziełach-efektach kreatywności człowieka. Do dziś to 
lustro odbija w sobie całą złożoność zjawisk wynikają-
cych z pędu człowieka ku rozwiązywaniu problemów, 
które wydają się być utopią, labiryntem, na końcu 
tego łańcucha kreatywności, niemożliwe staje się 
dziełem-realizacją ludzkich wyobrażeń. 

Źródłem jest zawsze początek. Czego początek? Tu 
możemy się odnieść do zalążków myśli ludzkiej- naro-
dzin logiki zanim została ona zapoczątkowana przez 
pitagorejczyków i zdefiniowana przez Sokratesa. 

Archetypem architektury w ponadczasowym wymia-
rze jest geometria – jej twory – bryły elementarne.

XX wiek zwłaszcza jego schyłek, we wszystkich 
dziedzinach sztuki oferował kontestujący trend, szu-
kanie i szokowanie, czasem wydaje się to być obja-
wem niemocy twórczej, a bywa że z takiej postawy 
rodzi się arcydzieło. Pozostaje pytanie kto ma prawo 
orzekać o jego ponadczasowości? 

Zasadniczym pytaniem jest jednak kiedy 
owo dzieło jest dziełem sztuki, czyli takim, jakim 

chciałby je widzieć odbiorca w ponadczasowym 
wymiarze?

Nie wszystko co nam oferuje historia i współ-
czesność zasługuje na to miano, niemniej jednak 
człowiek-przechodzień na tym świecie, zatrzymuje 
się w obliczu potęgi istnienia tego dzieła i ono go też 
,mimo pędu cywilizacyjnego, inspiruje. Zatrzymuje go 
zachwyt, którego elementami są: zdziwienie, wzrusze-
nie, lęk, a czasem oburzenie, a więc cała gama emocji 
zrodzonych w obliczu rzeczy stworzonej z myśli,  
w tym wypadku z wyobraźni kreującej dzieło.

Cywilizacja stawia coraz bardziej zawiłe pytania, 
na które homo sapiens od pierwszych swoich kroków 
usiłował odpowiadać i zawsze mu się to udawało, 
niemniej jednak w zróżnicowanym tempie.

Wyobraźnia ludzka i chęć poprawiania sobie 
bytu miała chwile mniejszej lub bardziej nasilonej 
agresji-siły, która potęguje aktywność twórczą. 
Znakiem czasów współczesnych jest zawrotne 
tempo poszukiwań, można to nazwać wyścigiem 
ku nieistniejącej granicy. Cywilizacja konsumpcyj-
na jest niejako pożeraczem kreatywności. Stwarza 
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niebezpieczeństwo zjedzenia własnego ogona. 
Trudno wyrokować z tak krótkiej perspektywy czy 
niebezpieczeństwem jest chęć epatowania orygi-
nalnością, nowatorskość i znamię futuryzmu? Czy 
też zagubienie się w globalizacji, a więc utrata 
tożsamości kulturowej? A może ani jedno, ani dru-
gie, po prostu, świat współczesny pełen tolerancji  
w jej pozytywnym znaczeniu, do której zmierzamy, 
pozwala na podejmowanie wszelkich wyzwań, kry-
teria oceny są niejednoznaczne i może tylko czas 
zweryfikuje trwałość dzieła. 

Znakiem współczesności jest b r a k  g r a n i c  
w przestrzeni, w której działa kreator-architekt. Jest 
to nieunikniona konsekwencja globalizacji. Architekci 
wędrują po całym świecie, a realizacja ich niemal 
utopijnych pomysłów jest możliwa tam, gdzie jest 
kapitał. 

Jakie jest pokrewieństwo między TVCC Television 
Cultural Center w Beijing, China zaprojektowane przez 
OMA i Rem Koolhaas, z Muzeum Architektury i Sztuki 
, w Nanjing Stevena Holl, czy też Knut Hamsun Center, 
również autorstwa Stevena Hall?

Obie te formy łączy geometria, dzieli wszystko 
inne, skala, kolor, struktura i kontekst, czyli miejsce 
lokalizacji. W zacytowanych przykładach można się 
dopatrzyć echa modernizmu, ale tylko z powodu 
kodu geometrycznego. Czy dlatego, że geometria jest  
w cywilizacji wszechobecna pojęcie modernizmu 
musi być wieczne? 

Określenie modernizm dynamiczny, w odnie-
sieniu zarówno do R. Koolhasa jak i Stevena Holl 
zda się być, trafne, obydwaj tworzą dynamiczne 
dzieła. Natomiast dzieła Zahy Hadid cechuje dy-
namika innego rodzaju, jej twórczość opiera się 
jednak zdecydowanie zasadom geometrycznych 
powtórzeń. Trudno też jej dziełom przypisać miano 
modernizmu.

Można też zwrócić się z pytaniem do architektów, 
czym jest Hause H ,Sou Fujimoto, betonowy arche-

typiczny jednorodzinny dom mieszkalny? Nie jest 
powtórzeniem niczego, jest echem czystej geometrii 
porażającym swoim prostym pięknem. Ona-geometria 
zawsze trwa, ale nie zawsze jest niezawodna! 

W opozycji do tego przykładu przykład Naoshima 
Public Bath w Japonii, autorstwa Shiniro Ohtake, 
który to obiekt reprezentuje typowy kicz. Można jed-
nak mieć nadzieję, że ten rodzaj kosmopolitycznej 
współczesnej architektury nie przetrwa dłużej niż 
Milwaukee Street w Chicago!

Zjawisko echa przekracza bariery przestrzenne, 
nie odzwierciedla wyizolowanych kręgów kulturo-
wych, przenika się z zwielokrotnionymi, zmody- 
fikowanymi archetypicznym źródłami tego dziedzic-
twa. Zatem echo krąży, jak w gabinecie luster, dając 
niezliczoną liczbę odbić czasem karykaturalnych, 
a i te znajdują u części odbiorców tymczasowe 
uznanie.
 
Nauka w służbie sztuki

Jednym z niezwykle doniosłych czynników 
kształtujących charakter dzisiejszej architektury jest 
bogactwo i dynamiczny rozwój technologii, symul-
taniczna praca specjalistów z wielu dziedzin nauki. 
Jej przedstawiciele chętnie współpracują z architek-
tami. Wzajemna stymulacja partnerów architektów  
w poszukiwaniu rozwiązań; konstruktorów, chemików, 
fizyków, biotechnologów, ma ogromny wpływ na 
oblicze współczesności, którego trzonem wizualnym 
jest wszechobecna w cywilizacji architektura. To dzięki 
nauce fikcja się urealnia.

Konstrukcje stalowe sięgają chmur, beton jest 
coraz trwalszy i szlachetniejszy, szkło, jego struktura 
pozwala na zniesienie wizualnych barier, umożliwia 
realizacje prawdziwie szklanych domów, jakość komu-
nikacji pionowej nie stanowi dodatkowego problemu 
z pokonaniem wysokości. Technologie produkcji 
konstrukcji drewnianych klejonych pozwalają na 
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1. Steven Holl, Knut Hamsun Center, Norwegia   2. Rem Koollhaas, Television Cultural Center, Beijing, China   3. Zaha 
Hadid, Spittelau viaducts, Wiedeń, Austria   4. Sou Fujimoto, Hause H, Japonia  5. Shiniro Ohtake, Naoshima Public Bath, 
Japonia
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budowanie drewnianych obiektów w niespotykanej 
dotychczas skali. Wysokie technologie umożliwiają  
budowanie wieżowców na terenach sejsmicznych. 
Pozornie jest wspaniale,ale:

oblicza miast, zmieniają się w błyskawicznym 
tempie, środowisko mieszkaniowe wielkich metro-

polii ulega cywilizacyjnej degradacji, miasta stają się 
maszynami do życia. 

Gdzieniegdzie w tej przestrzennej magmie wyrasta 
perła architektury, przed nią warto się zatrzymać i złożyć 
pokłon potędze umysłu ludzkiego. Ta perła nie musi być 
monumentalna (…) wystarczy, że jest piękna!
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THE ECHO OF REALITY IN A CREATIVE ACT

Today’s architecture is marked by universalism – this feature exists regardless of a period of time; by reflec-
tion of a wide palette of phenomena that are the essence of the surrounding reality as well as the echo of 
phenomena from the past. Contemporariness imprints its codes of civilization upon architecture, whereby 
the past – the echoes of an archetypal form as well as striving for perfection and a mark of the personality 
of a creator – an architect. Architecture of the 21st century is undoubtedly heterogenic, cosmopolitan and 
competition-like. As in the other disciplines of art, it is difficult to discern one style. 

Keywords: architecture, echo, geometry, modernism, kitsch, construction, concrete, beauty, science, fiction

A reflection of reality in works of any kind – the 
effects of man’s creativity – has been a sign of 
contemporariness since the dawn of civilization. 
Up to this day, this mirror reflects the whole com-
plexity of phenomena resulting from man’s drive 
at solving problems which seem to be an utopia, 
a labyrinth. At the end of this chain of creativity, 
the impossible becomes a work – the realization 
of human ideas.

The beginning is always the source. The be-
ginning of what? Here, we may refer to the germs 
of human thought – the birth of logic before it was 
commenced by the Pythagoreans and defined by 
Socrates.

The archetype of architecture in a timeless di-
mension is geometry – its creations – elementary 
bodies. The 20th century, especially its decline, offered  
a contesting trend in every discipline, searching and 
shocking, sometimes it seems to be a symptom of 
creative powerlessness although such an attitude can 
give birth to a masterpiece. The questions remains: 
who has the right to state its timelessness? However, 
the principal question is: when is this work a work of 

art which a recipient would like to see in a timeless 
dimension?

Not everything that history and contemporari-
ness offer deserves this name, nevertheless man 
– a passer-by in this world is stopped by the power 
of the existence of this work which – in spite of all 
that rush of civilization – inspires him. He is stop-
ped by admiration whose elements are: surprise, 
agitation, fear, sometimes indignation – a whole 
gamut of emotions aroused in the presence of 
a thing derived from a thought, from imagination 
creating a work.

Civilization asks homo sapiens more and more 
complicated questions. He has been trying to answer 
them since he learnt to walk and he usually succeeds, 
at diverse paces though.

Man’s imagination and will to improve his exi-
stence had moments of less or more magnified 
aggression – a strength which intensifies creativity. 
The dizzying pace of search, which we might call  
a race towards a nonexistent borderline, is a sign of 
the times. In a way, the civilization of consumption 
is a creativity eater. There is a danger that it will eat 
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its own tail. It is not easy to judge from such a short 
perspective whether the will to shock people with 
originality, innovativeness and the stamp of futurism 
are dangerous. Or rather getting lost in globaliza-
tion – the loss of cultural identity? Or simply neither 
of them – the contemporary world, full of tolerance 
in its positive, sought-after meaning, enables us to 
accept every challenge; the criteria of assessment 
are ambiguous; maybe time will verify the durability 
of a work.

A sign of our times is   t h e  l a c k  o f  l i m i t s 
in the space where a creator-architect works. It is an 
unavoidable consequence of globalization. Architects 
travel around the world, while the implementation of 
their nearly utopian ideas is possible in places loaded 
with capital.

What is the affinity between TVCC Television 
Cultural Center in Beijing, China, designed by OMA 
and Rem Koolhaas, and the Museum of Architecture 
and Art in Nanjing or Knut Hamsun Center by Steven 
Hall?

Both forms are united by geometry and divided by 
the rest: the scale, the colour, the structure and the 
context – the location. We can hear some echoes of 
modernism in the abovementioned examples but only 
on account of their geometrical code. Must the notion 
of modernism be eternal just because geometry is 
omnipresent in civilization?

With respect to R. Koolhaas and Steven Holl, the 
term dynamic modernism seems accurate as both 
of them create dynamic works. On the other hand, 
Zaha Hadid’s works are characterized by another kind 
of dynamics. However, her designs strongly resist 
the principles of geometrical repetitions. It would be 
difficult to attribute the denomination of modernism 
to her works, too.

We could also ask architects what Hause H, Sou 
Fujimoto, an archetypical detached house of con-
crete, is. It does not repeat anything, it is an echo 

of pure geometry which strikes us with its simple 
beauty. Geometry lasts forever but is not always 
unfailing!

In opposition to this example stands Naoshima 
Public Bath in Japan, designed by Shiniro Ohtake. 
This object represents typical kitsch. However, we 
may hope that this kind of cosmopolitan contempo-
rary architecture will not last longer than Milwaukee 
Street in Chicago!

The phenomenon of echo crosses spatial barriers, 
does not reflect any isolated cultural circles, inter-
mingles with multiplied and modified archetypical 
sources of this heritage. Thus, an echo circles like 
in a chamber of mirrors giving countless reflections 
which are sometimes caricatural but gain temporary 
recognition from some recipients.

Science in the service of art.
One of the unusually significant factors shaping 

the character of today’s architecture is the richness 
and dynamic development of technologies, the simul-
taneous work of specialists in numerous disciplines 
of science. Its representatives eagerly cooperate 
with architects. The mutual stimulation of architects’ 
partners – constructors, chemists, physicists, biotech-
nologists – in their pursuit of solutions has a powerful 
impact on the image of contemporariness whose 
visual core is architecture omnipresent in civilization. 
Science makes fiction real.

Steel constructions reach the clouds, concrete is 
more and more durable and much finer, the structure 
of glass makes it possible to remove visual barriers 
and implement genuine glass houses, the quality of 
vertical movement does not cause an extra problem 
with overcoming heights. The technology of glued 
wood facilitates the construction of objects in an 
unheard-of scale. High technologies enable us to 
build high-risers in seismic areas.
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1. Steven Holl, Knut Hamsun Center, Norway   2. Remi Kollhas, Television Cultural Center, Beijing, China   3. Zaha Hadid, 
Spittelau viaducts, Vienna, Austria   4. Sou Fujimoto, Hause H, Japan   5. Shiniro Ohtake, Naoshima Public Bath, Japan
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Seemingly, everything is great but the images 
of cities change like lightning, the housing envi-
ronment of metropolises is degraded in terms of  
civilization, cities are turning into dwelling machi-
nes.

Here and then, an architectural pearl is growing 
in this spatial magma. We should stop in front of it 
and bow at the waist to the power of human mind. 
This pearl need not be monumental… it is enough 
to be beautiful!

BIBLIOGRAPHY

Panofsky E., Perspektywa jako „forma symboliczna”, WUW, 
Warsaw 2008.
Porębski M , Granica współczesności, Wydawnictwo Arty-
styczne i Filmowe, Warsaw 1998.

Rasmusen S. E, Odczuwanie architektury, Warsaw 1999.
JodidIo P., Architecture Now! 7, Taschen, Cologne 2010.
Zaha Hadid, The Complete Zaha Hadid, Thames&Hudson 
2008.



Zbigniew K. Zuziak*

* Zbigniew K. Zuziak, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, Instytut Projektowania Miast 
i Regionów.

OD ARCHITEKTURY DO URBANISTYKI I OD URBANISTYKI  
DO ARCHITEKTURY

Autor tego artykułu stawia pytania o źródła, tryby i szanse artystycznej ekspresji w budowaniu formy urba-
nistycznej w świetle badań nad przykładami dobrej praktyki w zakresie rewitalizacji europejskich metropolii 
i marketingu urbanistycznego. Następnie konfrontuje te spostrzeżenia z pytaniami na temat możliwości 
stosowania gier symulacyjnych w wyjaśnianiu decyzyjnych mechanizmów tego procesu.

Słowa kluczowe: forma architektoniczno-urbanistyczna, ekspresja formy, wielkoskalarny projekt urbanistycz-
ny, gry symulacyjne w urbanistyce, rewitalizacja urbanistyczna

Problem ekspresji formy w urbanistyce
W traktatach o sztuce budowania miast podkreśla 

się znaczący wpływ mocnej formy architektonicznej 
na strukturę urbanistyczną. Na zależność tę można 
spojrzeć jako na „ścieżkę decyzyjną”, która nazywam 
tu umownie: „od architektury do urbanistyki”, co ozna-
cza, że interesuje nas, w jaki sposób „mocne decyzje” 
architektoniczne budują formę urbanistyczną.

Ale w relacjach między architekturą i urbanistyką 
istotne jest również przejście tą samą ścieżką, ale 
w drugą stronę: „od urbanistyki do architektury”. 
To oznacza, że budowanie formy architektonicznej 
uwzględnia – a właściwie: powinno uwzględniać – bo-
gaty zbiór przesłanek dotyczących zmian w strukturze 
miasta w myśl zasad obowiązujących w urbanistyce. 
Jednak rzecz w tym, że w dzisiejszej urbanistyce za-
sady te zostały rozmyte i zubożone. W praktyce, coraz 
częściej są one nadmiernie redukowane do aspektów 
proceduralnych i przesłanek ekonomicznych – zwykle 
dostrajanych do haseł liberalnej ideologii. 

Dopiero wielokrotne i twórcze przedzieranie się 
tam i z powrotem po najeżonej pułapkami „drodze 

między architekturą i urbanistyką” przybliża do 
sytuacji, w której urbanistyka nabiera cech „sztuki 
budowania miast”, a projektowanie i planowanie 
urbanistyczne planowaniem i projektowaniem archi-
tektury miasta. Stwierdzenie to można przenieść na 
grunt teorii budowy formy urbanistycznej w postaci 
dwóch zdań wyrażających łącznie pewien typ sprzę-
żenia zwrotnego. Pierwsze odnosi się do wpływu 
architektury na urbanistykę i wyraża że: Jakość formy 
architektonicznej należy do czynników wpływających 
najmocniej na estetyczne walory przestrzeni miejskiej. 
Zdanie drugie, dotyczące znaczenia urbanistyki  
w interpretowaniu formy architektonicznej, jest już 
może mniej oczywiste chociaż bynajmniej nie odkryw-
cze. To pogląd, że: Dopiero w kontekście zagadnień 
urbanistycznych, odczytanie ekspresji formy archi-
tektonicznej „odsłania” wartości dodane nadające 
architekturze głębszy sens.

W tych wzajemnych relacjach otwiera się prze-
strzeń dialogu między autonomicznymi formami 
obiektów architektury a formalnymi wyznacznikami 
i strukturalnymi odniesieniami, które czekają na od-
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czytanie w umownie definiowanym kontekście. To 
sprzężenie zwrotne można analizować pod kątem 
różnych aspektów budowania formy architektoniczno-
-urbanistycznej. Tu interesuje nas przede wszystkim 
problem ekspresji sformułowany jako: uwarunkowania 
i współzależności, dzięki którym zbiór architektonicz-
nych środków wyrazu użytych w danym projekcie 
urbanistycznych pozwala na uzyskanie efektu este-
tycznego czytelnego w układzie urbanistycznym i to 
w skali wykraczającej znacząco poza zasięg danego 
projektu. Innymi słowy, interesują nas te, spośród ka-
tegorii wymienionych w tytule, współzależności, dzięki 
którym w skali urbanistycznej powstaje „artystyczny 
efekt zewnętrzny” (artistic externality in urbanistic 
scale). Termin ten można traktować jako wyraz swo-
istej analogii do podejmowanego przez ekonomię,  
a wprowadzanego również do teorii urbanistyki pro-
blemu efektów zewnętrznych. Za takim postawieniem 
sprawy przemawia fakt, że przeszczepiane na grunt 
urbanistyki pojęcie efektu zewnętrznego (externality) 
[1], wiązane z terminem korzyści zewnętrzne, należy 
do fundamentalnych konceptów wyjaśniających 
mechanizmy zmian jakości środowiska miejskiego  
i regulowania tych zmian w kontekście idei sprawie-
dliwości – również w takim ujęciu, w jakim odnosi się 
ona do teorii równoważenia rozwoju.

Ekspresja to pojęcie, które w rozważaniach na 
temat budowy może się okazać pomocne w zro-
zumieniu kompozycyjnych współzależności między 
formą architektoniczną i urbanistyczną. Tak przynaj-
mniej było wówczas, gdy relacje między architekturą  
i urbanistyką wyznaczały klasyczne reguły kom-
pozycji. Do pewnego stopnia stan ten można było 
obserwować jeszcze w czasach modernizmu. Aby 
reguły te obowiązywały, musi istnieć podmiot –  
a właściwie układ podmiotowy – mający odpowiednio 
mocny potencjał, czyli władzę, środki materialne oraz 
wiedzę, kulturę i talent. Historia architektury i urbani-
styki wskazuje, że taki układ podmiotowy powstawał 

na linii: światły mecenas – utalentowany projektant. 
W czasach modernizmu, w miastach europejskich 
podobny układ powstawał dzięki mocnej i socjalizu-
jącej polityce państwa, która dla ówczesnych „tyta-
nów architektury i urbanistyki” tworzyła odpowiednie 
warunki działania. 

A jak jest dzisiaj, kiedy warunki projektowania 
zdominowane są przez ostrą grę rynkową, nadmier-
ny indywidualizm, pęd do oryginalności za wszelką 
cenę i agresywne zaznaczanie własnej pozycji? Na 
domiar złego pozycja władzy publicznej w stosunku 
do inwestora prywatnego staje się coraz słabsza,  
a kultura architektoniczna degraduje się pod wpły-
wem zalewu przeciętności bądź przejawów ekstra-
wagancji, która coraz częściej narusza poczucie 
dobrego smaku. Degradacja ta dotyczy zwłaszcza 
tego rodzaju architektury komercyjnej, o której 
Dariusz Kozłowski pisze, że: Cechą główną takich 
rzeczy architektonicznych jest schlebianie gustom 
nieprzygotowanych odbiorców; być może także eks-
presja własnych upodobań. Dalej, nawiązując do mitu  
o Orfeuszu, dodaje sarkastycznie, z żalem: Architek-
tami ochoczo zajmującymi się architekturą komercyjną 
nie chcą zająć się piekielne psy [2].

Czy w tej sytuacji można jeszcze mówić o urbani-
styce jako o sztuce kształtowania przestrzeni w skali 
układu miejskiego? Czy pojedyncze udane, a nawet 
wybitne, realizacje architektoniczne mogą być trakto-
wane jako rozwiązanie, które mają szanse pozytywnie 
oddziaływać na jakość przestrzeni urbanistycznej  
w większej skali? Czy zasady kompozycyjne, wy-
rażane w niektórych klasycyzujących postulatach 
założeń ideowych Nowej Urbanistyki i dostrzegalne 
w stosunkowo nielicznych projektach prowadzonych 
według tej ideologii, można traktować jako wyznacz-
niki długofalowej tendencji?

W krótkim tekście trudno udzielić na te pytania 
odpowiedzi. Można jednak wskazać przynajmniej 
niektóre bardziej obiecujące kierunki ich poszu-
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1–6 – Fragmenty Rheinauhafen (fot. Autor). Fot.: 1 i 4 – Widok na zespół wieżowców Kranhaus („Kranhaus PLUS”, „Kran-
haus1” i „Pandion Vista”); fot. 2, 3, 5 6 – kadry ilustrujące klimaty miejsca
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kiwania i obszar na którym te wysiłki powinny się 
spotkać. Kierunkami tymi są: teoria budowy formy 
urbanistycznej, badania nad formą architektoniczną 
i urbanistyczną w znaczących projektach miejskich 
oraz eksperymenty w zakresie innowacyjnych technik 
sterowania zmianami w przestrzeni urbanistycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem estetycznych aspektów 
tych zmian. Idąc tym tokiem myślenia autor wybiera 
trzy wątki tematyczne licząc, że czytelnik znajdzie  
w nich inspiracje do własnych poszukiwań. 

Pierwszy, natury teoretycznej, dotyczy interpretacji 
„źródeł ekspresji” i trybów, w jakich może się ona 
przejawiać w architekturze miasta jako rzeczywisto-
ści fizycznej, wirtualnej i w sferze polityk miejskich. 
Jak wskazuje użyty tu termin „architektura miasta”, 
wątek nazwany tu źródłami i przejawami ekspresji  
w architekturze miasta jest do pewnego stopnia pró-
bą nawiązania do Aldo Rossiego, a sygnalizowane 
tu kwestie dotyczące ekspresji formy urbanistycznej 
mają swoją inspirację w jego teorii formy miejskiej 
traktowanej jako struktura, w której kluczową rolę 
odgrywa „indywidualność miejskich artefaktów” [3].

Wątek drugi dotyczy wielkoskalarnych projektów 
urbanistycznych, które charakteryzują się stosunko-
wo dużą siłą oddziaływania w skali ponadlokalnej 
– także pod względem kompozycyjnym – i które 
jednocześnie uznane są przez krytykę architekto-
niczną i urbanistyczną za wybitne przykłady dobrej 
praktyki [4]. Tu wybrano przykład projektu Rheinau-
hafen w Kolonii, który można traktować jako wyraz 
konsekwentnej i kulturalnie prowadzonej polityki 
,dzięki czemu dla architektów i urbanistów ten duży 
projekt rewitalizacji urbanistycznej stał się szansą 
artystycznej ekspresji, a dla Kolonii jeszcze jedną 
wizytówką i skutecznym narzędziem marketingu 
urbanistycznego. Wątek trzeci odnosi czytelnika do 
urbanistycznych gier symulacyjnych i ich związku  
z polityką urbanistyczną.

W stronę teorii
Refleksję teoretyczną proponuję rozpocząć od kilku 

prostych pytań: Co wyraża forma architektoniczno-urba-
nistyczna? Jakie mogą być źródła / intencje tej kategorii 
ekspresji? Jakie są szanse rozwoju instrumentarium 
urbanistycznego w takim kierunku, aby wyrażone  
w tytule zależności sprzyjały artystycznej ekspresji formy 
przestrzennej w obu tych skalach? Oczywiście pytania 
te można mnożyć, ale dla formułowanego tu problemu 
znaczenie najważniejsze ma pytanie, które Antonio Mo-
nestiroli stawia na początku swojego wykładu o sztuce 
budowania miasta. Pytanie to brzmi: Czy możliwe jest 
dzisiaj pojmowanie miasta jako dzieła sztuki? [5].

Już z tej niewielkiej porcji pytań widać, że inte-
resujący nas problem wymaga bardziej skonkrety-
zowanego ujęcia. Szukając go w obszarze refleksji 
teoretycznej mamy do wyboru co najmniej dwa 
podejścia. Jedno, nawiązujące do tych teorii, które  
w procesie budowania formy urbanistycznej akcentują 
znaczenie koncentracji potencjału. W tym ujęciu siła 
ekspresji formy przestrzennej w skali urbanistycznej 
świadczy również o zdolności do uzyskania pew-
nego poziomu „masy krytycznej”, a więc wymaga 
koncentracji potencjału warunkującej odpowiednią 
skalę oddziaływania przedsięwzięcia na otoczenie. 
Stąd stosunkowo duże zainteresowanie współczesnej 
urbanistyki warunkami prowadzenia wielkoskalowych 
przedsięwzięć polityki miejskiej. Drugie, pozornie 
przeciwstawne podejście, skupia uwagę ta tych 
aspektach procesu decyzyjnego, dzięki którym forma 
urbanistyczna jest różnorodna i zachowuje pewien 
poziom „jednorodności w różnorodności”, a odpo-
wiadającą jej morfologię tkanki miejskiej możemy 
uznać jako „drobnoziarnistą”.

Na gruncie teorii estetycznych i historii urbanistyki 
formę urbanistyczną traktuje się również jako wyraz 
różnych potrzeb indywidualnych i ekspresję dynamiki 
procesu społecznego. W skali urbanistycznej czytelna 
i świadomie budowana forma architektoniczna jest 
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swoistym przejawem narracji wyrażającej: potrzebę 
zaznaczenia własnego prestiżu a nawet dominowa-
nia („formy silne” i zdecydowana, zazwyczaj osiowa 
kompozycja układu przestrzennego o stosunkowo 
prostej geometrii całego założenia), chęć naślado-
wania form uznanych jako symbol wysokiej pozycji, 
dążenie do przyciągnięcie uwagi względnie wyraz 
potrzeby „bycia razem” – co charakteryzuje formy 
urbanistyczne społeczności o mocno zaznaczonym 
instynkcie wspólnotowym (dotyczy to zwłaszcza 
społeczności w których wciąż czytelne są tradycje 
kultury protestanckiej). 

Formę architektoniczno-urbanistyczną można 
również traktować jako metaforę wyrażającą prze-
słanie metafizyczne, co nadal stosuje się do układów 
urbanistycznych, w których architektura sakralna 
odgrywa ważną rolę w odbiorze sylwety miasta. 
Jednak te przypadki należą już do rzadkości, jako że  
w laicyzującej się Europie przestrzeń Sacrum jest 
coraz słabszym komponentem przestrzennej polityki 
miasta. Nie oznacza to bynajmniej, że interesujący 
nas problem ekspresji formy urbanistycznej znika  
z obszaru polityki miejskiej. Można by nawet zaryzyko-
wać tezę, że powoli stajemy się świadkami tendencji 
przeciwnej, a toczące się w coraz to ostrzejszym tonie 
dyskusje na temat lokalizacji meczetów i znaczenia 
ich formy w krajobrazie miasta europejskiego wska-
zują, że taka hipoteza nie jest pozbawiona racji.

W miastach europejskich odznaczających się 
wysoką kulturą urbanistyczną symbolika formy  
i poszukiwanie coraz to bardziej oryginalnych form 
ekspresji architektoniczno-urbanistycznej staje się 
coraz bardziej docenianym aspektem polityki urba-
nistycznej. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do miast, 
których władze świadome są współzależności pomię-
dzy konsekwentnym wdrażaniem ambitnej polityki 
architektonicznej a skutecznością strategii rozwoju 
miasta – zwłaszcza w obszarze, gdzie marketing 
terytorialny i projekty rewitalizacji spotykają się we 

wspólnych programach i odpowiadających im wiel-
koprzestrzennych projektach inwestycyjnych.

Przykład z praktyki
Dobrym przykładem takiej sytuacji jest niemal 

świeżo ukończony projekt przebudowy i „ożywiania” 
terenów poportowych w Kolonii znany w literaturze 
przedmiotu pod nazwą Rheinauhafen (a w wersji 
ang.: Rheinau harbour), gdzie na długości ok.  
2 km wzdłuż Renu, na obszarze ok. 15 hektarów, 
zrealizowano wieloużytkową strukturę urbanistycz-
ną [6]. Jej dominantą jest będący na ukończeniu 
zespół trzech, niemal identycznych, wieżowców [7] 
„opatrzonych marketingową etykietką”: Kranhaus 
(„Kranhaus PLUS”, „Kranhaus1” i „Pandion Vista”), 
co w jakimś stopniu ma się tłumaczyć alegorycznym 
nawiązaniem do formy portowych żurawi [8]. Ich 
dynamiczna i ekspresyjna forma bywa porównywa-
na do słynnych „Wygładzaczy chmur” projektu El 
Lissitzkiego – należących do ikon radzieckiego kon-
struktywizmu. Jednak w tym przypadku interpretacje 
dotyczące intencji, jakie przyświecały projektantom  
w ich poszukiwaniach oryginalnych środków wyrazu 
dla urbanistycznej formy i jej związków z ekspresją 
formy architektonicznej nabierają szczególnego zna-
czenia w kontekście polityki urbanistycznej, w jaką 
wpisuje się ten projekt. Przede wszystkim interesuje 
nas pytanie o znaczenie, jakie dla skuteczności tej 
polityki może mieć taki styl budowania formy, w któ-
rym decyzje artystyczne są dobrze „skonfigurowane”  
z ekonomiczną racjonalnością całego przedsię-
wzięcia.

Jednym z ważniejszych wątków dyskusji, jaka już 
od dłuższego czasu toczy się w kręgach ekspertów 
od europejskich polityk urbanistycznych jest problem 
skuteczności narzędzi rewitalizacji miasta. W dyskusji 
tej interesujący nas projekt wywołuje duże zaintereso-
wanie i uzyskuje stosunkowo wysokie oceny. Niemal 
jednogłośnie – zarówno specjaliści od rynku nierucho-
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mości jak i architekci, urbaniści oraz eksperci od za-
rządzania dużymi projektami inwestycji budowlanych 
podkreślają zalety tego projektu, a zwłaszcza związek, 
jaki w tym przypadku występuje pomiędzy walorami 
kompozycyjnymi architektury, atrakcyjnością całego 
założenia urbanistycznego a prawidłowymi decyzjami 
w sferze programowo-przestrzennej. Akcentuje się 
także rolę, jaką w tym przypadku odegrały pozytywne 
sprzężenia i osobliwa współzależność synergiczna, 
pomiędzy projektem urbanistycznym Rheinauhafen 
a krajobrazem miejskim i środowiskiem kolońskiego 
biznesu. W tym przypadku można mówić o twórczej 
interpretacji kontekstu i klimatu miejsca. Całość 
urbanistycznego założenia wpisuje się kulturalnie w 
krajobraz miejski Kolonii. Wieże „Domów – Żurawi” 
wprowadzają do niego nowe wartości. Nie szkodzą 
zabytkowej sylwecie, w której nadal dominuje bryła 
katedry, a nowe akcenty można nawet interpretować 
jako swoisty dialog form. W rzucie, kompozycję tej 
wielkoprzestrzennej struktury tworzy linearny układ 
dwóch pasm zabudowy rozciągających się równo-
legle do nadreńskiej promenady na długości ok. 1.5 
km. Od północy ciągi budynków zamyka Muzeum 
Czekolady, a od południa atrakcyjne sąsiedztwo 
tworzy zespół biurowy COO (Cologne Oval Offices 
am Gustav Heinemann Ufer) [9].

Rheinauhafen zasługuje na uwagę jako przypadek, 
w którym idea architektoniczno-urbanistyczna wybrana 
drogą konkursu [10] niemal idealnie wkomponowała 
się w twórczy klimat kolońskiego środowiska przed-
siębiorczości. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że jest to środowisko mocno związane z „kreatyw-
nymi sektorami gospodarki” (media, „przemysły 
artystyczne”, mocny i zróżnicowany sektor kultury). 
Być może właśnie ta cecha środowiska miejskiego 
Kolonii zadecydowała o sukcesie projektu. Klimat 
intelektualny kolońskiego środowiska kultury, sto-
sunkowo dobre powiązania kooperacyjne pomiędzy 
firmami reprezentującymi „przemysł kreatywny”  

i ich związki z kręgami władzy okazały się sprzyja-
jące dla rozwoju tej koncepcji urbanistycznej [11].  
W takim środowisku można było skojarzyć w spo-
sób innowacyjny ekspresję formy architektonicznej  
z warstwą programowo-przestrzenną. Dzięki temu już 
dzisiaj można powiedzieć, że projekt ten zalicza się do 
grupy przedsięwzięć metropolitalnych decydujących 
o skuteczności strategii rewitalizacji miasta. W tym 
przypadku jest to strategia, w której twórcze trakto-
wanie szeroko rozumianej przestrzeni kultury ogrywa 
rolę decydującą.

Forma urbanistyczna a symulacje decyzji
Innym sposobem podejścia do interesującego nas 

problemu jest poszukiwanie narzędzi urbanistycz-
nych, które będą w większym stopniu uwzględniać 
znaczenie wzajemnego oddziaływania różnorodnych 
strategii podmiotów budujących formę architekto-
niczno-urbanistyczną. To prowadzi nas do pytania  
o możliwości aplikacyjne urbanistycznych gier symu-
lacyjnych dla wyjaśniania tego procesu decyzyjnego, 
a zwłaszcza tych jego zawiłości, które wynikają  
z trudnych do sparametryzowania aspektów este-
tycznych. Można to ująć jako problem z kręgu: forma 
architektoniczno-urbanistyczna a gry symulacyjne  
i polityki urbanistyczne.

Wyobraźmy sobie, że mamy zaprojektować grę. 
Jej gracze będą starali się naśladować budowanie 
miast uwzględniając kompozycyjne aspekty tego 
procesu. Układając na odpowiednio przygotowanych 
planszach „klocki” imitujące formy budynków będą 
kierować się własnymi strategiami budowania archi-
tektonicznej ekspresji, a także regułami zaprojektowa-
nymi odpowiednio dla danej gry, ale z odniesieniem 
do pewnych realiów, jakie stwarza powszechnie 
stosowane instrumentarium urbanistyczne. Sytuacja 
ta, porównywalna do strategicznych gier planszowych 
typu „Monopoly” i wielu innych gier komputerowych, 
różni jednak się od nich tym, że w naszym przypadku 
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interesować nas będą przede wszystkim aspekty gry 
dotyczące formy architektonicznej a ściślej: urba-
nistyczne konsekwencje indywidualnych strategii 
budowania formy architektonicznej (A→U) i architek-
toniczne implikacje strategii i polityk urbanistycznych 
(U→A). Zakładamy, że oba rodzaje tych zależności 
dają się również przypisać ważniejszym typom instru-
mentów współczesnej urbanistyki. Gra powinna być, 
„wieloplanszowa”, co oznacza, że podobnie jak we 
współczesnej zglobalizowanej gospodarce gracze 
podejmują decyzje biorąc pod uwagę sytuacje na 
wielu planszach symbolizujących różne typy miast.

W dobie symulacji komputerowych takie sformu-
łowanie ambitnego skądinąd przedsięwzięcia może 
wydawać się nieco archaiczne. Przecież rozwinięty 
rynek rozpowszechnionych w sieci gier komputero-
wych dysponuje bogatą ofertą, dzięki czemu rozwią-
zanie tego zadania może przybrać bardziej atrakcyjną 
formę. Urbanistyczne gry komputerowe okazują się 
pomocne w zrozumieniu skomplikowanych strategii 
inwestorów i miejskich instytucji zaangażowanych  
w zdobywanie rynków i terytoriów, gromadzenie 
kapitału, osiąganie przewagi konkurencyjnej i tym 

podobne przejawy procesów inwestycyjnych zwią-
zanych z budowa miasta.

Równie bogaty jest zestaw modeli matematycz-
nych za pomocą, których urbanistyka od lat próbuje 
wyjaśniać prawa rządzące rozwojem miasta. Na-
rzędzia te, aczkolwiek niezbędne w rozwiązywaniu 
złożonych problemów inżynierskich – zwłaszcza 
związanych z projektowaniem systemów transportu 
miejskiego, a także podejmowania strategicznych 
decyzji lokalizacyjnych – ograniczają się do mie-
rzalnych aspektów zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta, wymagają bardzo rozbudo-
wanych baz danych i zazwyczaj pomijają zagadnie-
nia estetyczne.

Może się jednak okazać, że właśnie w takim nieco 
anachronicznym sformułowaniu naszego zadania 
odnajdziemy pewne zalety, zwłaszcza jeśli tą metodą 
chcemy określić pole możliwych strategii budowania 
formy urbanistycznej i podjąć próbę wyjaśnienia nie-
których mechanizmów sprawiających, że w zderzeniu 
odmiennych strategii uczestników gry o przestrzeń 
miejską w różnych sytuacjach strategicznych mogą 
pojawić się podobne rezultaty.
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The problem of expressing form in urbanism
Treatises on the art of building cities emphasize 

the impact of a strong architectonic form on an 
urban structure. We may look at this dependence as  
a “decision-making path” which I conventionally call 
“from architecture to urbanism” herein which means 
that we are interested in how “strong architectonic 
decisions” build an urban form.

However, following the same path in the opposi-
te direction: “from urbanism to architecture” is also 
significant in the relations between architecture and 
urbanism. It means that building an architectonic form 
allows for – or actually: should allow for – a rich collec-
tion of factors concerning changes in the structure of  
a city in accordance with the principles of urbanism. The 
real problem is that these principles have been blurred 
and impoverished in today’s urbanism. In practice, 
more and more often, they are excessively reduced 
to procedural aspects and economic factors usually 
adjusted to the slogans of the liberal ideology.

Only repeated and creative struggling to and fro 
along “the road between architecture and urbanism”, 

which is full of traps, brings us nearer a situation 
where urbanism assumes the features of “the art of 
building cities”, while urban designing and planning 
mean planning and designing the architecture of  
a city. This opinion could be transferred on the ground 
of the theory of building an urban form in the shape of 
two statements which express a certain type of feed-
back. The former refers to the impact of architecture 
on urbanism: The quality of an architectural form ranks 
among those factors which have the strongest impact 
on the aesthetic values of an urban space. The latter, 
concerning the significance of urbanism in interpre-
ting an architectural form, is perhaps less obvious 
although by no means insightful: Only in the context 
of urban issues does interpreting the expression of 
an architectural form “discover” values added which 
give a deeper meaning to architecture.

These mutual relations open a space for dialogue 
between the autonomous forms of architectural objects 
and the formal determinants and structural references 
which are waiting for interpretation in a convention-
ally defined context. This feedback can be analyzed 
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from the perspective of various aspects of building 
an architectonic and urban form. We are mainly inter-
ested in the problem of expression formulated as the 
conditions and interrelations which make a collection 
of architectonic media used in a given urban design 
capable of gaining an aesthetic effect readable in an 
urban layout, in a scale going far beyond the range 
of a given design. In other words, we are interested 
in those title categories and interrelations which cre-
ate “artistic externality in urbanistic scale”. This term 
may be treated as an expression of an analogy to the 
economic as well as urban problem of external effects. 
Such an attitude is supported by the fact that the no-
tion of externality [1] transplanted onto the ground of 
urbanism, related to the term external benefits, ranks 
among the fundamental concepts explaining the 
mechanisms of changes in the quality of an urban 
environment and the regulation of these changes in 
the context of the idea of justice – also with respect 
to the theory of sustainable development.

Expression is a notion which may be helpful in 
ruminations on construction and the comprehension 
of compositional interrelations between an architec-
tural form and an urban form. It happened so when 
the relations between architecture and urbanism 
were governed by the classical rules of composition. 
To a certain extent, this state could be observed in 
modernist times. These rules require a subject –  
a subjective pattern, actually – with strong potential of 
power, material means, knowledge, culture and talent. 
The history of architecture and urbanism indicates 
that such a pattern was formed on the line: an open-
minded patron – a talented designer. In European 
cities under modernism, a similar pattern was formed 
owing to a strong and socializing state policy which 
created suitable circumstances of action for the then 
“titans of architecture and urbanism”.

What is it like today when the conditions of de-
signing are dominated by a tough market game, 

excessive individualism, hunger for originality at any 
cost and aggressive emphasis on an individual’s 
position? To make matters worse, the position of the 
public authorities with respect to a private investor 
is becoming weaker and weaker, while architectonic 
culture is being degraded under a flood of mediocrity 
or extravagance which violates good taste more and 
more often. This degradation especially concerns  
a kind of commercial architecture described by Dari-
usz Kozłowsk: The main feature of such architectonic 
things is pandering to unprepared recipients; perhaps 
the expression of an architect’s preferences, too. Re-
ferring to the myth of Orpheus, he adds sarcastically 
and regretfully, Dogs from hell do not want to take 
care of architects who willingly deal with commercial 
architecture [2].

Can we still speak of urbanism as the art of 
shaping spaces in the scale of an urban layout un-
der such circumstances? Can single successful or 
even outstanding architectural implementations be 
treated as solutions which stand a chance of having  
a positive impact on the quality of urban spaces in  
a larger scale? Can we treat compositional principles 
expressed in some classicizing postulates of the 
ideological assumptions of New Urbanism and per-
ceivable in relatively scarce designs in accordance 
with this ideology as the determinants of a long-term 
tendency?

It is difficult to answer these questions in such  
a short paper. However, we may at least show some 
promising directions of search and a meeting area 
for the efforts: the theory of building an urban form, 
research on an architectonic and urban form in signi-
ficant urban designs and experiments in the field of 
innovative techniques of steering changes in an urban 
space with special emphasis on the aesthetic aspects 
of the changes. Following this train of thinking, the 
author chooses three thematic threads hoping that the 
reader finds some inspirations for his own quest.
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1–6 – Fragments of Rheinauhafen (photo by Author). Pic. 1 and 4 – View of the complex of high-risers Kranhaus (“Kranhaus 
PLUS”, “Kranhaus1” and “Pandion Vista”); Pic. 2, 3, 5, 6 – snapshots illustrating the climates of the place
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The first thread of theoretic nature concerns an 
interpretation of “the sources of expression” and 
modes of its appearance in the architecture of a city 
as physical reality, virtual reality and in the sphere of 
urban policies. As the applied term “the architecture 
of a city” indicates, the thread called the sources and 
manifestations of expression in the architecture of  
a city herein is an attempt to refer to Aldo Rossi, while 
the signalled questions concerning the expression of 
an urban form seek their inspiration in his theory of 
an urban form treated as a structure with the key role 
of “the individuality of urban artifacts” [3].

The second thread concerns large-scale urban de-
signs, characterized by a relatively powerful impact in an 
overall scale from the compositional point of view, too, 
acknowledged as outstanding examples of good prac-
tice by architectural and urban critics [4]. The example 
of the design of Rheinauhafen in Cologne was chosen 
here – it can be treated as an expression of a consistent 
and cultural policy, that is why this large design became 
a chance of artistic expression for its architects and 
urban planners as well as another landmark and an 
effective tool of urban marketing for the city. The third 
thread refers the reader to urban simulation games and 
their relationship with an urban policy.

Towards theory
I suggest commencing our theoretical reflection with 

a few simple questions: What does an architectonic 
and urban form express? What may be the sources/
intentions of this category of expression? What are the 
chances of the development of urban instruments so 
that the title interrelations are conducive to the artistic 
expression of a spatial form in both scales? Of course, 
we could go on like this but Antonio Monestiroli’s 
question is of greatest importance for the problem. He 
formulated it at the beginning of his lecture on the art 
of building a city: “Is it possible to comprehend a city 
as a work of art today?” [5].

This small portion of questions shows that the pro-
blem requires a more specific depiction. Looking for 
it in the area of theoretical reflection, we can choose 
from at least two approaches. One refers to theories 
which emphasize the meaning of the concentration 
of potential in the process of building an urban form. 
Here, the power of the expression of a spatial form 
in an urban scale also proves an ability to reach  
a certain level of “critical mass”, so it needs to con-
centrate potential which conditions a proper scale 
of the impact of an enterprise on the surroundings. 
Hence contemporary urbanism’s relatively high inte-
rest in the circumstances of large-scale enterprises 
in an urban policy. The other – seemingly contrary – 
approach focuses our attention on those aspects of  
a decision-making process which make an urban form 
diverse and preserving a certain level of “uniformity in 
diversity”. We may call the corresponding morphology 
of the urban tissue “fine-grained”.

On the ground of aesthetic theories and the hi-
story of urbanism, an urban form is also treated as 
the expression of various individual needs and the 
dynamics of a social process. In an urban scale,  
a readable and consciously constructed architectonic 
form is a manifestation of a narration which expres-
ses: a need for emphasis on one’s prestige or even 
domination (“strong forms” and a determined, usually 
axial composition of a spatial layout with relatively 
simple geometry of the entire layout), will to imitate 
forms recognized as a symbol of a high position, 
pursuit of people’s attention, an explicit need for “be-
ing together” which characterizes the urban forms of  
a group with a strong community instinct (it especially 
concerns communities where the traditions of the 
Protestant culture are still pronounced).

An architectonic and urban form may also be 
treated as a metaphor expressing a metaphysical 
message which still applies to urban layouts where 
sacral architecture plays an important role in the re-
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ception of the city silhouette. However, such cases 
are rare today because the space of The Sacred is  
a weakening component of the spatial policy of  
a city in more and more secularized Europe. It does 
not mean, though, that the problem of the expression 
of an urban form is disappearing from the area of  
a municipal policy. We can even venture a thesis that 
we are slowly becoming witnesses of an opposite 
tendency, while sharp discussions on the location 
of mosques and the meaning of their forms in the 
landscape of a European city indicate that such  
a hypothesis is quite sensible.

In European cities characterized by high urban 
culture, the symbolism of a body and a search for 
more and more original forms of architectonic and 
urban expression is becoming a more and more 
appreciated aspect of an urban policy. This remark 
especially refers to cities whose authorities are aware 
of interrelations between the consistent introduction 
of an ambitious architectural policy and the effecti-
veness of the strategies of the development of a city, 
especially in areas where territorial marketing and re-
vitalizing designs meet in common programmes and 
corresponding large-space investment projects.

A practical example
The freshly finished design of rebuilding and “re-

viving” former port areas in Cologne, known in subject 
literature as Rheinauhafen (Rhine harbour) where 
a multipurpose urban structure was implemented 
about 2 km along the Rhine on the area of around 15 
hectares, makes a good example of such a situation 
[6]. Its dominant feature is a complex of three almost 
identical high-risers [7] “with a marketing etiquette”: 
Kranhaus (“Kranhaus PLUS”, “Kranhaus1” and 
“Pandion Vista”) which is somehow explained by an 
allegoric reference to the form of the harbour cranes 
[8]. Their dynamic and expressive form is sometimes 
compared to the famous “Sky smoothers”, designed 

by El Lissitzki, ranking among the icons of Soviet 
constructivism. In this case, however, interpretations 
concerning the intentions which guided the designers 
in their pursuit of some original media for an urban 
form and its relationships with the expression of an 
architectonic form take on a special meaning in the 
context of an urban policy. First and foremost, we 
are interested in the question of the significance of 
a style of building a form for the effectiveness of this 
policy. Artistic decisions are well “configured” with the 
economic rationality of the entire enterprise.

One of the most important problems in a dis-
cussion conducted by experts on European urban 
policies is the effectiveness of tools for revitalizing  
a city. The German design arouses a vested interest 
and receives relatively high assessments. Nearly 
unanimously, specialists in the real property mar-
ket, architects, urban planners and experts on the 
management of large projects in constructional 
investments emphasize its advantages, especially  
a relationship between the values of its architectural 
composition, the attractiveness of the entire urban 
layout and right decisions in the programmatic and 
spatial sphere. Emphasis is also put on the role of 
positive interlocks and a peculiar synergic interrela-
tion between the urban design of Rheinauhafen and 
Cologne’s urban landscape and business community. 
In this case, we may speak of a creative interpretation 
of the context and climate of the place. The whole 
urban layout is culturally adjusted to the urban land-
scape of Cologne. The towers of the “Crane Houses” 
introduce some new values. They do not harm the 
historic silhouette still dominated by a cathedral, 
while the new accents can even be interpreted as  
a dialogue of forms. In projection, the composition of 
this large-space structure is formed by a linear layout 
of two belts of buildings extending parallel with the 
Rhine promenade for about 1.5 km. From the north, 
the rows of buildings are closed by the Chocolate 
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Museum; from the south, the complex of offices COO 
(Cologne Oval Offices am Gustav Heinemann Ufer) 
[9] makes an attractive neighbourhood.

Rheinauhafen is worthy of notice as a case 
where an architectonic and urban idea, selected in  
a competition [10], was almost ideally adjusted to the 
creative climate of Cologne’s business community. 
Let me remind you that it is strongly related to “the 
creative sectors of economy” (the media, “artistic 
industries”, the strong and diverse sector of culture). 
Perhaps this very feature of the urban environment of 
Cologne determined the success of the design. The 
intellectual climate of Cologne’s cultural community, 
relatively good cooperative bonds between companies 
representing “creative industry” and their relationships 
with the authorities turned out to be conducive to the 
development of this urban concept [11]. In such an 
environment, the expression of an architectonic form 
could be associated with the programmatic and spatial 
layer in an innovative manner. Now we can say that 
this design belongs to a group of metropolitan under-
takings which determine the effectiveness of the city’s 
strategies of revitalization where creative treatment of 
broadly understood culture plays the decisive role.

Urban form and simulated decisions
Another way of approaching this problem is a search 

for urban tools which will allow for the significance of  
a mutual impact between diverse strategies of sub-
jects which build an architectonic and urban form. 
This leads us to the question of the applicability of 
urban simulation games for the explanation of this 
decision-making process, especially its intricacies 
resulting from aesthetic aspects whose parameters 
are vague. It can be presented as a problem of con-
frontation: an architectonic and urban form versus 
simulation games and urban policies.

Let us imagine that we are told to design a game. 
The players will be trying to imitate the construction 

of cities taking the compositional aspects of this 
process into consideration. Putting “blocks” imitating 
the forms of buildings onto special boards, they will 
be guided by their own strategies of building archi-
tectonic expression as well as by the rules suitably 
designed for a given game but with reference to  
a certain reality created by generally applied urban 
instruments. However, this situation, comparable to 
“Monopoly”-type strategic games and many computer 
games, is different from them as we will be mostly 
interested in the aspects concerning an architectonic 
form; to be more precise – the urban consequences 
of individual strategies of building an architectonic 
form (A→U) and the architectonic implications of 
urban strategies and policies (U→A). We assume 
that both kinds of dependences can be also attri-
buted to more important types of the instruments 
of contemporary urbanism. The game should take 
place on many boards which means that – similarly 
to contemporary global economy – the players take 
decisions observing the situation on all the boards 
that symbolize various types of cities.

In the era of computer simulations, such a formu-
lation of an ambitious enterprise may seem rather 
archaic. The developed market of popular Internet 
games has got a rich offer, therefore the solution of 
this assignment may take on a more attractive form. 
Urban-planning computer games prove helpful for the 
comprehension of complicated strategies from inve-
stors and municipal institutions involved in conquering 
markets, territories, capital, competitive advantage 
and similar manifestations of investment processes 
related to the construction of a city.

A set of mathematical models, which urbanism 
has been using to explain the laws governing the 
development of a city for years, is equally rich. These 
tools – necessary in solving complicated engineering 
problems, especially related to the design of urban 
transport systems as well as strategic locative deci-
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sions – are limited to some measurable aspects of 
changes in the spatial development of a city. They 
require very extended data bases and usually omit 
aesthetic issues.

However, it may turn out that we will find certain 
advantages in such a slightly anachronistic formula-

tion of our assignment, especially if we want to define 
the field of possible strategies of building an urban 
form with this method and attempt to explain some 
mechanisms producing similar results in a clash of 
different strategies applied by the participants in this 
game for an urban space in various situations.

ENDNOTES

[1] Cf.: T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, 
Warsaw, 1999, p. 248; Ch. 3. Elementy ekonomiki miasta, 
3.2. Elementy teorii efektów zewnętrznych, pp. 59–83.
[2] D. Kozłowski, Czego nie mógł przewidzieć Witruwiusz? 
Albo – Przypadek harfy Orfeusza, [in:] D. Kozłowski and M. 
Misiągiewicz (eds) Definiowanie przestrzeni architektonicznej. 
Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście, Czasopismo 
Techniczne, 1-A/2009, Issue 7, pp. 68–75, quote p. 72.
[3] A. Rossi, The Architecture of The City, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, and London England. Cf.: Chap-
ter 1. The Structure of Urban Artifacts, pp. 29–62, especially 
sections: The Individuality of Urban Artifacts and The Urban 
Artifacts as Work of Art.
[4] I presented some issues concerning the problems of buil-
ding an urban and architectural form in the context of policies 
of revitalizing cities and urban marketing in the following pu-
blications: Z. K. Zuziak, Strategie rewitalizacji przestrzeni śród-
miejskiej, Zeszyty Naukowe, Cracow University of Technology, 
Monograph 236, Kraków, 1998; Z. K. Zuziak, O tożsamości 
urbanistyki, Cracow University of Technology, Kraków, 2008; 
Z. K. Zuziak, Planning and designing for sustainable develop-
ment of a historic city. The case of Krakow, [in:] Environment, 
protection, engineering, 1/2006, Wrocław 2006, pp. 27–35.

[5] Cf.: A. Monestiroli, Tryglif i metopa. Dziesięć wykładów 
o architekturze, Tadeusz Kościuszko Cracow University of 
Technology Press, Kraków, 2009, Lecture 5, Sztuka budo-
wania miasta, p. 63–73.
[6] The whole covers c. 250,000 m² of usable area. A re-
latively detailed description of this revitalizing design from 
the perspective of a utilitarian programme can be found in 
Piotr Celewicz’s article entitled Nowe przestrzenie dla środo-
wiska mieszkaniowego w Kolonii, Czasopismo Techniczne, 
Cracow University of Technology Press, Kraków, I. 3-A/2007, 
p. 23–30. Cf. also the list of Internet and other sources at 
the end of this article.
[7] Each of them is 60 m tall; in projection: 70 m x 34 m.
[8] The German word der kran means: crane, gantry.
[9] Cf.: http://www.cologne-oval-offices.com/film/coo_rich-
fest.html (of 24 September 2010).
[10] Its laureate was architect Hadi Teherani who worked in 
Hamburg at that time.
[11] Cf. also: Ch. Kruse, Mapping Hybrid Value-Added 
Landscapes. A Rational Landscape of Zurich’s Creative 
Industries, [in:] A. Thierstein, A. Förster (Eds.), The Image 
and the Region – Making Mega City Regions Visible, Lars 
Müller Publishers, Baden, Switzerland, 2008.
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ARCHITEKTURA ZNACZĄCA 

Bez względu na okres w historii architektury pojawia się architektura znacząca. Taki status nadaje jej kry-
tyka architektoniczna w istotnym stopniu sterująca postrzeganiem kolejnych dokonań. Dotyczy ona warto-
ściowania realizacji, ale również aspektu kierowania uwagi społecznej na poszczególne obiekty w celu ich 
wyróżnienia. 

Słowa kluczowe: architektura, krytyka, wyróżnianie, wartość

Na co dzień otoczeni jesteśmy architekturą. 
Wokół są domy niskie i wysokie, gmachy duże  
i małe, ale rzadko zwraca się uwagę na ich wystrój 
czy urodę. Jeszcze w zasięgu wzroku znajdują się 
partery, a zwłaszcza sklepowe epatujące wyszuka-
nym wystrojem i reklamami. Zazwyczaj jednak cała 
elewacja pozostaje nierozpoznana i często tylko 
przypadek decyduje o percepcji całości wystroju  
i detalu. Dotyczy to zarówno architektury starej jak 
i całkiem współczesnej. W gronach profesjonalnych 
architektów częściej zwracana jest uwaga na kolejne 
powstające realizacje, częściowo z chęci posiadania 
czystej wiedzy o otaczającym świecie, a częściowo  
z konieczności dostrzegania potencjalnej konkurencji. 
Wielka w tym rola krytyki architektonicznej w zna-
czącym stopniu sterującej postrzeganiem kolejnych 
dokonań i to nie tylko w zakresie wartościowania 
całości, ale również w aspekcie kierowania uwagi na 
poszczególne obiekty w celu uczynienia ich architek-
tura znaczącą. Przy okazji istotnych konkursów czy 
innych otwartych działań architektów, szeroka publicz-
ność włączana jest w analizowanie i ocenę kolejnych 
zamierzeń tego środowiska zawodowego. Czasami 
pojawiają się grupy czy samorzutnie powstające or-
ganizacje, które dokonują selekcji i oceny wybranych 

obiektów, uwzględniając dowolne aspekty estetyczne 
czy funkcjonalne, tworząc wokół nich aurę taką, na 
jaką mają ochotę czy zapotrzebowanie… 

Wszystko to służy wyróżnieniu jakiejś budowli czy 
zespołu. Kiedy obiekt staje się znaczącym poprzez 
wyróżnione jakichś cech, prowokuje do szerokiej 
krytyki mniej lub bardziej uzasadnionej. Taka architek-
tura prowokująca powstaje często jako współczesny 
akcent pośród starej zabudowy, którego kontrasto-
wość stanowi zasadniczy jej wyróżnik. Obiektywna 
ocena zjawisk estetycznych, w tym urody architektury 
nie jest nigdy jednoznaczna, jest przede wszystkim 
subiektywna. Stwierdzić tu natomiast jednoznacz-
nie można, że są miejsca na świecie takie, jak na 
przykład Wiedeń czy Salzburg, gdzie wielki wysiłek 
jest wkładany w tworzenie jak najdogodniejszych 
warunków do powstawania nowych wyróżników  
w panoramie miasta. Ich forma, często przestrzennie 
ekstrawagancka, jest doceniana, uznawana i ceniona. 
Do nich należy Haas Haus (H.Hollein, 1987–1990), 
Hundertwasserhaus (F. Hundertwasser, 1986).

Są też miejsca na świecie, gdzie każda nowa 
realizacja dotykającą starej i wartościowej tkanki 
miasta wzbudza ostre reakcje, skoncentrowaną po-
wszechną krytykę, której zasadność czasami wzbu-
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dza politowanie. Takim miejscem jest Kraków i to  
w swej historii od początku XX wieku po lata ostatnie 
pojawiają się zmasowane fale ataków, których celem 
jest deprecjacja w oczach opinii publicznej wybrane-
go obiektu, pomawianego o szpetotę lub zaburzenie 
harmonii otoczenia. W większości przypadków czas 
zweryfikował owe sądy i krytyki, czyniąc z architektury 
niegdyś prowokującej swą niestosownością, archi-
tekturę epatującą obecnie wybitnymi wartościami 
architektonicznymi i przez to wpisaną na trwałe do 
historii polskiej architektury jak również do sfery 
anegdotycznej i tym bardziej czyniącą ją powszechnie 
znaną. W przestrzeni krakowskiego Rynku Głównego 
do takich „prowokatorów” należy kamienica Czyn-
ciela na narożniku z placem Mariackim oraz gmach 
„Feniksa” u wylotu ul. św. Jana.

W tym miejscu przypomina o sobie jeszcze 
znacząca architektura w Moskwie. Na przełomie 
lat 20. i 30. zaistniały tam wyraźne dwa kierunki 
architektonicznych działań. Pierwszy to kończący 
się wtedy okres konstruktywizmu, którego jed-
nym z symboli jest do dziś budynek Narkomfinu 
(M.Ginzburg, 1928–1930), architektura stojącej pod 
znakiem awangardowych rozwiązań, w tym także 
eksponowania społecznych treści. Czas świetności 
tej architektury szybko przeminął, bez żadnych 
szans na dalszy rozwój. W momencie powstawania 
była ekstrawagancją, bo zmieniała wszelkie zasady 
do tamtego czasu obowiązujące; afirmowała w for-
mie i funkcji nowy porządek społeczny, zmieniała 
ludzkie przyzwyczajenia i rujnowała wyobrażenia 
o wygodzie i komforcie. Dlatego też została po-
rzucona przy pierwszej lepszej okazji, skutecznie 
zastąpiona architekturą stalinowską. Przetrwała 
w jej cieniu do dziś, ale w bardzo złej kondycji. 
Obecnie prowokuje szpetotą ruiny porzuconej. 
Natomiast dziwacznością adaptacji, której zasługą 
jest jednak zachowanie starych murów, epatuje 

gmach Planetarium (M. O. Barsch, M. I. Sinyavsky, 
1927–1929). 

Polityka i architektura to problematyka, której 
skrajnym przykładem stała się nieco później ar-
chitektura Moskwy tak zwana stalinowska. W 1932 
roku, po dojściu do władzy Stalina, nastąpiło prze-
wartościowanie w architekturze. Naczelną wartością 
stał się monumentalizm i neoklasycystyczny zestaw 
detali. Sowiecki klasycyzm, nazywany obecnie 
przez Rosjan stylem stalinowskim, stał się dominu-
jącym kierunkiem. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte 
nie przyniosły w tym zakresie żadnych istotnych 
zmian. Dominowała wysokość, wielkość tak jak  
w przypadku uniwersytetu Łomonosowa (L.Rudniew, 
S.Czernyszew, 1949–1953). Owa monumentalność 
to nadawanie budynkom walorów przede wszystkim 
mających na celu afirmację systemu sowieckiego. 
Po półwieczu stała się w skali światowej architekturą 
znacząca we współczesnej kulturze i przez wielu 
krytyków uznawaną za wybitną.

Historia, tradycja, zabytki, przeszłość, a zwłaszcza 
jej wybrane aspekty, zawsze stanowiły niepodważal-
ne determinanty kreacji. Trudno od nich uciec, ale 
też nawet nie należy. Ich interpretacja i adaptacja 
do potrzeb tworzenia współczesnej architektury jest 
zjawiskiem częstym. Ale czasami przybiera formy 
wręcz dziwaczne, prowokujące nie tyle oryginalnością 
formy, co jej niebywałą kompozycją i złożonością. 
Banalnie rozumiana rodzimość nadawana jest wielu 
współczesnym realizacjom, na przykład, architektury 
chińskiej. Nachalne nawiązywanie do historycznej 
stylistyki czyni ją zabawną, z całą pewnością niepo-
wtarzalną, pośród której są też realizacje dobre lub 
tylko znaczące poprzez swą inność. 

Typ architektury pozostającej w zbliżonym kręgu 
zjawisk prowokujących swą formą, byle tylko wyróżnić 
się spośród innych budowli, to zwykłe i niezwykle 
wieżowce Manhattanu. Każdy inny, przewyższają-
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XYZ Buildings, rozbudowa Rockefeller Center (Harrison, Abramovitz & Harris, 1968), fot. M. J. Żychowska
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cy sąsiednie wysokością, oryginalnością wystroju,  
a zwłaszcza zwieńczeniem najlepiej widocznym. Stąd 
też szeroka gama pomysłów i rozwiązań. Prowokacja 
była i jest tu zamierzona oraz wpisana obowiązkowo 
w kompozycję całości. Budowla musi zaistnieć, by 
nie zginąć w tłumie podobnych sobie gmachów. Jest 
to pewien sposób traktowania architektury poprzez 
tworzenie jej jako, przede wszystkim innej, oryginalnej 
za wszelką cenę. Jakby z drugiej strony stał moder-
nizm. Eksponował nowatorstwo techniki budowlanej 
wynikającej głównie z zastosowania szkła, stali  
i betonu, nową estetykę wynikającą z preferowania  
w kompozycji brył podstawowych oraz prymat funkcji 
nad formą transponowany na atrakcyjny program 
społeczny. Jednym z jego bardziej wysublimowanych 
przejawów był styl międzynarodowy. Wyrafinowane 
formy, będące kwintesencją tej specyficznej estetyki, 
pojawiły się na przełomie lat 50. i 60. XX stulecia, 
między innymi przy Park Avenue w Nowym Jorku. 
Dominujący ascetyzmem przeszklonych gmachów  
i ich prowokujące piękno nadal drażni i wzbudza 
chyba więcej krytyki niż entuzjazmu. Niemniej jest 
to architektura znacząca zarówno w pejzażu No-
wego Jorku i w historii architektury współczesnej. 
Monumentalność Lever House (G. Bunshaft, 1952), 
Seagram Building (Miesa van de Rohe, 1958) czy XYZ 
Buildings, rozbudowa Rockefeller Center (Harrison, 
Abramovitz & Harris, 1968) są architekturą znakomitą, 
oryginalną, mimo że naśladowane, powielane dały 
początek architekturze pospolitej i banalnej.

Przykładów architektury znaczącej poprzez okre-
ślone formy czy elementy kompozycyjne jest więcej. 
Jest to temat szeroki, w którym interpretacja czy 
subiektywne odczucia są kluczowe. Dlatego też nie 
jest tu zamiarem ani definiowanie tego zjawiska, ani 
klasyfikacja czy katalogowanie, a jedynie refleksja 
własna autora na temat współczesnej architektury 
przeżytej i zobaczonej. W tym miejscu zasuwa się 
tylko jedna jeszcze potrzeba komentarza. Termin ar-
chitektura przeżyta jest tu istotny. Wydaje się bowiem, 
że zbyt wiele opracowań dotyczących architektury 
jest pisanych bez dostatecznej wiedzy o niej. Nie 
wystarczy tylko przeczytać o jakimś budynku, o jego 
twórcy, zobaczyć plany, przekroje, fotografię, by 
zaraz zacząć o nim pisać. Tak stworzony obraz jest 
mistyfikacją. Stwarza wrażenia prawdziwości, ale jest 
tylko półprawdą. Każdy obiekt trzeba przeżyć. Trzeba 
poczuć jego atmosferę, klimat, zapach, zobaczyć lu-
dzi tam znajdujących się, rozpoznać otoczenie, jego 
elementy i strukturę. Architektura to nie tylko kostium 
czy powłoka zamykająca w sobie jakieś wnętrza. 
To integralna całość z kontekstem urbanistycznym. 
będącym przecież jednym z istotniejszych pretek-
stów do jej powstania. To także kompozycja brył, 
ich forma, funkcja, światło, idea w całości zawarta, 
a przede wszystkim subiektywna percepcja dzieła. 
I dopiero, kiedy doświadczy się takiej architektury, 
można podejmować próby pisania o niej siląc się na 
obiektywizm lub też polegać na własnych odczuciach, 
emocjach i wiedzy. 
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SIGNIFICANT ARCHITECTURE

Regardless of a period in history, significant architecture appears. This status is given by architectural critics 
who stimulate the perception of trends to a large extent. It concerns the valuation of implementation but also 
the aspect of directing social attention to specific examples. 

Keywords: architecture, criticism, identification, value

We are surrounded by architecture every day. 
We can see low and high houses, large and small 
edifices but we rarely pay attention to their décor 
or beauty. The ground floors, especially shops 
impressing us with sophisticated decorations, are 
within eyeshot. However, the entire elevation usu-
ally remains unrecognized, and only a coincidence 
determines the perception of the whole of décor 
and detail. It concerns both old and contemporary 
architecture. Professional architects often pay at-
tention to every new implementation, partly for the 
pure knowledge of the surrounding world, partly out 
of the necessity to perceive potential competitors. 
Architectural criticism plays a very important role 
here – it stimulates the perception of achievements 
in the aspect of valuing a whole as well as directing 
attention to individual objects in order to make 
them significant architecture. On the occasion of 
important competitions or other open architectural 
actions, the wide public is involved in analyzing 
and assessing this professional community’s inten-
tions. Sometimes groups or voluntary organizations 
appear which judge selected objects taking any 
aesthetical or functional aspects into consideration 
and creating an aura around them according to 
their own needs…

All of this serves the identification of a given edifice 
or complex. When an object becomes significant owing 
to some distinguished features, it provokes wide, less 
or more justified criticism. Such provocative architecture 
is often formed as a contemporary accent among old 
buildings whose contrast makes the principal determi-
nant. Objective assessment of aesthetic phenomena, 
including the beauty of architecture, is never explicit – it 
is subjective. We can state positively that there are some 
places in the world, such as Vienna or Salzburg, where 
a lot of effort is put in the creation of the most favourable 
conditions for the formation of new determinants in the 
city panorama. Their form, often spatially extravagant, 
is appreciated, acknowledged and acclaimed. They 
include Haas Haus (H. Hollein, 1987–1990) and Hun-
dertwasserhaus (F. Hundertwasser, 1986).

There are also places in the world where every new 
implementation which touches the old and valuable 
city tissue arouses sharp reactions, concentrated 
general criticism whose principality can be pitiable. 
Kraków is such a place – massive waves of attacks 
have been rising here since the beginning of the 20th 
century. They aim at depreciating a selected object 
accused of ugliness or distortion in the harmony of 
the surroundings. In most cases, time verified these 
judgments and changed architecture which used to 



331

provoke with its inappropriateness into architecture 
which shocks with some outstanding architectural 
values and adjusts to the history of Polish architecture 
as well as to the anecdotal sphere which only adds 
to its fame. In the space of the Main Market Square, 
such “provokers” include Czynciel’s tenement in St 
Mary’s Square and “Phoenix” in św. Jana St.

The significant architecture of Moscow rings a bell. 
At the turn of the 1920s and the 1930s, two distinctive 
trends in architectural activities appeared there. One 
of them was the closing period of constructivism who-
se symbol is still Narkomfin (M. Ginzburg, 1928–1930) 
under the banner of vanguard solutions, including 
the exposition of social contents. Its prime passed 
quickly without any chances of further development. 
At the time of its creation, it was an extravagance 
because it changed all the binding rules: its form 
and function affirmed the new social order, altered 
people’s habits and ruined their ideas of comfort. 
Therefore it was abandoned quickly and replaced 
by Stalinist architecture. It survives in its shadow up 
to this day but in very bad condition. At present, it 
provokes with the ugliness of an abandoned ruin. 
Planetarium (M.O. Barsch, M.I. Sinyavsky, 1927–1929) 
shocks with awkward adaptation which surprisingly 
preserves the old walls.

Politics and architecture are problems whose 
extreme example is the so-called Stalinist architectu-
re of Moscow. In 1932, after Joseph Stalin’s rise to 
power, architecture was revaluated. Monumentality 
and a neoclassicist combination of details became 
its priority. Soviet classicism, presently called the 
Stalinist style, became the dominating trend. The 
1940s and the 1950s did not bring any significant 
changes. Height and size dominated, as in the case 
of Lomonosov University (L. Rudnyev, S. Chernyshev, 
1949–1953). This monumentality means giving buil-
dings values which affirm the Soviet system. After fifty 

years, it became significant architecture in the world 
scale in contemporary culture. Many critics consider 
it outstanding.

History, tradition, monuments, the past, especially 
its selected aspects have always been unquestio-
ned determinants of creation. It is difficult and even 
wrong to escape from them. Their interpretation and 
adaptation to the needs of creating contemporary 
architecture is a frequent phenomenon. Sometimes 
it assumes awkward forms which provoke us with an 
incredible composition and complexity rather than the 
originality of their form. Banally understood familiarity 
is given to numerous contemporary implementations, 
for instance Chinese architecture. Pushy references to 
historical styles make it funny, by all means unique. 
It also includes some good or just significant imple-
mentations thanks to their otherness.

The type of architecture remaining in the circle of 
phenomena provoking with their forms for the sake 
of being distinguished from among other edifices 
includes the ordinary and extraordinary skyscrapers 
in Manhattan. Each of them is different, higher than 
the others, more originally decorated, more vividly 
topped. Hence a wide gamut of ideas and solutions. 
Provocation is intentional and adjusted to the enti-
re composition. An edifice must exist in order not 
to disappear in the crowd of similar objects. It is  
a manner of treating architecture by creating it as 
an original form at any cost. Modernism stood on 
the other side. It emphasized the innovativeness of 
a building technique which resulted from the appli-
cation of glass, steel and concrete, new aesthetics 
resulting from the preference of elementary bodies 
in composition and the predominance of a function 
over a form transposed into an attractive social 
programme. One of its most sublime manifestations 
was the international style. Sophisticated forms being 
the quintessence of the peculiar aesthetics appeared 
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XYZ Buildings, extension of Rockefeller Center (Harrison, Abramovitz & Harris, 1968), photo by M. J. Żychowska
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at the turn of the 1950s and the 1960s, e.g. in Park 
Avenue, New York. The dominating asceticism of the 
glassed-in edifices and their provoking beauty still 
irritate and arouse more criticism than enthusiasm. 
Nevertheless, it is significant architecture in the 
landscape of New York as well as in the history of 
contemporary architecture. The monumentality of 
Lever House (G. Bunshaft, 1952), Seagram Building 
(Mies van der Rohe, 1958) or XYZ Buildings, exten-
sion of Rockefeller Center (Harrison, Abramovitz  
& Harris, 1968) make excellent, original objects even 
though – copied and imitated – they gave birth to 
mediocre and banal architecture.

There are many examples of architecture which 
can be described as significant owing to their defined 
forms or compositional elements. It is a roman-fleuve 
where interpretation or subjective sensations make 
the key features. That is why the author’s intention 
was not to define, classify or catalog this phenomenon 
but to present her own reflection on experienced and 

seen contemporary architecture. One more comment 
is needed here as the term experienced architecture 
is important. It seems that too many studies concer-
ning architecture have been written without sufficient 
knowledge. It is not enough to read about a given 
building, its designer, look through the plans, sec-
tions, photographs to begin writing about it. Such 
an image is a mystification. It makes impressions of 
truthfulness but is just half-truth. Every object must 
be experienced. We must feel its atmosphere, clima-
te, smell, see the people inside, the surroundings, 
their elements and structure. Architecture is not just  
a costume or cover comprising some interiors. It is 
a whole integral with the urban context being one 
of the crucial pretexts for its formation. It is also the 
composition of bodies, their form, function, light, an 
idea included in the whole, first of all the subjective 
perception of a work. If someone has experienced 
such architecture, they may attempt to write about it 
trying to be objective or relying on their own sensa-
tions, emotions and knowledge.





SPIS TREŚCI

Wstęp 4

Teresa Bardzińska-Boneneberg, Agata Bonenberg – Nurt wernakularny we współczesnych realizacjach 
polskich architektów  7
Claudia Battaino – Architektura i spójność w kontekście skażenia 21
Andrzej Białkiewicz – Stara architektura – dziś 33
Wojciech Boneneberg – Uwagi na temat zapisu architektury 43
Lorenzo Cotti – Construisez vous-memes une petite situation sans avenir 47
Grażyna Dąbrowska-Milewska – Dom prywatny jako architektura oparta na ideach 54
Gerhard Dürschke – Emergencja i pradoksalny kamuflaż w architekturze współczesnej. 
Teoria emergentnych systemów przestrzennych 64
Raimund Fein – Czas architektury 80
Adam Fołtarz – Architektura – byt kulturowy 86
Piotr Gajewski – Architektura i groby 94
Barbara Ewa Gronostajska – Architektura współczesnych osiedli mieszkaniowych  
Globalizacja czy regionalizacja? 98
Jacek Gyurkovich – Architektura wczoraj, dziś, jutro – pomiędzy pięknem i oryginalnością 110
Sławomir Gzell – Neomonumentalizm: wielka siostra Europa 120
Zvi Hecker – Definiowanie przestrzeni architektonicznej przed Bramą Brandenburską 
w Berlinie (Plac Zjednoczenia) 128
Nina Juzwa – Medialność i marketing nowej architektury – przykład obiektu przemysłowego 134
Wojciech Kosiński – Architektura dzisiaj – na niewidzialnej granicy
między niezmierzoną przeszłością i nieznaną przyszłością 142
Dariusz Kozłowski – Architektura dziś albo Miasta Nieśmiertelnych 156
Jeremi T. Królikowski – Architektura pomiędzy duchem czasu a duchem miejsca 165
Konrad Kucza-Kuczyński – Definiowanie przestrzeni architektonicznej 2001–2010… 175
Rolf Kuhn – Wielki finał IBA na największym w Europie krajobrazowym placu budowy 179
Leszek Maluga – Artystyczne okolice architektury 189
Maria Misiągiewicz – Idee architektoniczne dziś 199
Antonio Monestiroli – Reakcja formy 1. Krótki wykład o architekturze 208
Joanna Olenderek – Rewitalizowana publiczna przestrzeń miejska Łodzi
jako obszar znaczących dokonań twórczych; dialog współczesnych z historią 218
Bohdan Paczowski – Architektura i sztuka budowania  228
Juan Manuel Palerm Salazar – O ciszy w krajobrazie 238
Zbigniew Władysław Paszkowski – … Spowolnić architekturę… 246



336

Alberto Pratelli – Architektura teraz, ale na kiedy? 254
Paola Rizzi – O regułach 264
Stefan J. Scholz – Spojrzenie wstecz do przodu – czyli tradycja versus nowoczesność 
lub czy współczesność jest jeszcze aktualna? – niepotrzebna debata? 274
Juan Luis Trillo de Leyva – November blue 282
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich – Nowe formy zderzone z historycznymi 292
Iwona Zuziak – Echo rzeczywistości w akcie twórczym 302
Zbigniew K. Zuziak – Od architektury do urbanistyki i od urbanistyki do architektury 310
Maria J. Żychowska – Architektura znacząca 326 



CONTENTS

Introduction 5

Teresa Bardzińska-Boneneberg, Agata Bonenberg – The Vernacular Trend in Contemporary 
Implementations by Polish Architects 14
Claudia Battaino – Architecture and Consistency in the Context of Contamination 27
Andrzej Białkiewicz – Old Architecture – Today 38
Wojciech Boneneberg – Remarks on the Record of Architecture 45
Lorenzo Cotti – Construisez vous-memes une petite situation sans avenir 51
Grażyna Dąbrowska-Milewska – A Private House as Architecture Based upon Ideas 59
Gerhard Dürschke – Emergence and Paradox Camouflage in Contemporary Architecture. 
Theory of Emergent Three-Dimensional Systems 72
Raimund Fein – Architecture Now 83
Adam Fołtarz – Architecture – a Cultural Entity 90
Piotr Gajewski – Architecture and Graves 96
Barbara Ewa Gronostajska – The Architecture of Contemporary Housing Estates – Globalization or 
Regionalization? 104
Jacek Gyurkovich – Architecture Yesterday, Today, Tomorrow – Between Beauty and Originality 115
Sławomir Gzell – Neomonumentalism: Big Sister Europe 124
Zvi Hecker – Defining the Architectural Space in Front of Brandenburg Gate in Berlin 
(Square of Reunification) 131
Nina Juzwa – The Media and Marketing of New Architecture Exemplified by an Industrial Object 138
Wojciech Kosiński – Architecture Today – On the Invisible Border Between the Boundless Past 
and the Unknown Future 149
Dariusz Kozłowski – Architecture Today or the Immortal Cities 161
Jeremi T. Królikowski – Architecture Between the Spirit of Place and The Spirit of Time 170
Konrad Kucza-Kuczyński – Defining Architectural Space 2001–2010… 177
Rolf Kuhn – IBA Finale in Europe’s Biggest Landscape Construction Site 184
Leszek Maluga – The Artistic Neighbourhood of Architecture 194
Maria Misiągiewicz – Architectural Ideas Today 204
Antonio Monestiroli – The Responding Form 1. Short Lecture on Architecture 213
Joanna Olenderek – A Revitalized Urban Public Space in Łódź as an Area of Significant Creative 
Achievements; A Dialogue Between History and Modern Times 223
Bohdan Paczowski – Architecture and the Art of Construction 233
Juan Manuel Palerm Salazar – On Silence in the Landscape 242
Zbigniew Władysław Paszkowski – …Slow Architecture … 250



338

Alberto Pratelli – Architecture Now, but for When? 259
Paola Rizzi – On Rules 269
Stefan Scholz – Looking into the Future Based on a Backward Outlook – Tradition Versus Modernity, 
or: Is the Present Still Relevant? – A Useless Debate? 278
Juan Luis Trillo de Leyva – November Blue 287
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich – A Clash of New and Historical Forms 297
Iwona Zuziak – The Echo of Reality in a Creative Act 306
Zbigniew K. Zuziak – From Architecture to Urbanism and from Urbanism to Architecture 318
Maria J. Żychowska – Significant Architecture 330

 




