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DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
ARCHITEKTURA DZIŚ

1. Definicja. Zbiór definicji architektury jest rozległy. Lubimy tę pełną pychy, i tajemniczą: architektura – 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 wyrażeniem 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 liczbę znaczących dzieł architektury. Otaczają nas rzeczy zbudowane: te znaczące, przeciętne, niewydarzone – z dziś, z wczoraj,
z odległej przeszłości. Czy wszystkie można nazwać
– architekturą?
4. Oryginalność. Dziś sztuka jest zazwyczaj komentarzem 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 najważniejszą 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 architektów 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. Teraźniejszość
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?

Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz

DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE
ARCHITECTURE NOW

1. Definition. Range of definitions of architecture
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 architecture. 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 beauty – 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 architecture’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

Wojciech Bal*

W architektonicznym tyglu – refleksje o przemianach
współczesnej architektury
In the architectural melting pot – reflection about
transformations of the contemporary architecture
Aktualny rozwój architektury i jej nowe wcielenia z trudnością dają się klasyfikować. Właśnie domyka się
pierwsza dekada XXI wieku, architektoniczne kreacje pozostają wielowątkowe, są w fazie zindywidualizowanych
poszukiwań zdominowanych głównie przez wielkie osobowości twórcze przełomu stuleci. Każdy z wybitnych
architektów przechodzi drogę indywidualnych przemian własnej twórczości, stykając się lub balansując na
granicy nurtów. Jednocześnie żaden z kierunków nie jest do końca homogeniczny, skończony.
Słowa kluczowe: architektura współczesna, kreacje architektoniczne, kreatywność,
style architektoniczne, innowacyjność, twórcze osiągnięcia, inspiracje, fantazje architektoniczne,
utopia architektoniczna, sztuka, futuryzm

The current development of architecture and its new incarnations with difficulty are letting classify themselves.
Although the first decade of the 21st century closes, architectural creations are multithreaded, in phase of personalized search dominated mainly by the great personal creations breakthrough the century. Each of eminent
architects goes through its own individual way of transformation creativity, maintaining or balancing on the border
of architectural currents. Simultaneously none of the architectural styles is homogeneous and complete.
Keywords: contemporary architecture, architectural creations, creativity, architectural styles, innovative,
creative achievements, inspirations, architectural fantasy, architectural utopia, art, futurism
Aktualny rozwój architektury i jej nowe wcielenia
z trudnością dają się klasyfikować. Brakuje nam
chyba czasowego dystansu i nie można jeszcze
rozpoznać, co pozostanie, a co jest jedynie eksperymentem bądź chwilową modą. Mimo że domyka się
właśnie pierwsza dekada XXI wieku, architektoniczne

kreacje pozostają wielowątkowe, w fazie zindywidualizowanych poszukiwań zdominowanych głównie przez
wielkie osobowości twórcze przełomu stuleci.
Na horyzoncie pojawiły się najdziwniejsze bloby –
plastyczne, abstrakcyjne i fantazyjne formy dzieła architektonicznego, stworzone przy użyciu zaawansowa-

* Bal Wojciech, dr inż. arch., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Architektury Współczesnej Teorii
i Metodologii Projektowania.
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1. Pawilon Burnham, arch. Zaha Hadid, Chicago, 2009, www.peruarki.com/pabellon-burnham-chicago-zaha-hadid 2. Hotel
Marqués de Riscal, arch. Frank O. Gehry, Elciego, Álana, Hiszpania, 2003–2006, Architecture Now! nr 5, s. 220, Taschen
2008 3. Futurystyczny projekt miasta na wodzie na 50 tys. mieszkańców, Lilipads, arch. Vincent Callebaut, magazyn
l’ARCA nr 243, s. 24–31, 01/ 2009 4. D.G. Bank, arch. Frank O. Gehry, Berlin Niemcy 1995–2001, Architecture Now! nr 2,
s. 181, Taschen 2002
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nych technik komputerowych [1] (fot. 1). Eklektyczny
postmodernizm podobnie jak XIX-wieczny historyzm
na długie lata naznaczył światopogląd architektów.
Uśmiercany i odradzający się modernizm zdaje się
przyjmować kolejne wcielenia. Owa kontynuacja modernizmu próbuje realizować się albo w myśl kanonów
z lat 30., co uwidacznia się w białych budowlach
Richarda Meiera [2] (Pritzker 1984), bądź nowymi
środkami w ramach deformacji i eksperymentu, choćby
dekonstruktywistycznym „zaburzeniem doskonałości”
czy poprzez formalną różnorodność nowego pluralizmu. Trend wysoko stechnicyzowanej architektury
(High-Tech), nawiązujący w prostej linii do dziewiętnastowiecznych budowli inżynierskich [3], po wcześniejszych, ciekawych dziełach N. Fostera [4] (Pritzker
1999) i R. Rogersa [5] (Pritzker 2007), przekształca się
z czasem w naukowo-konstrukcyjny ekshibicjonizm.
Zostaje wprowadzony bardzo skomplikowany rysunek
konstrukcji tam, gdzie można to było rozwiązać prostszymi środkami. Zabawę formalnymi zabiegami technologicznymi widać w twórczości Shin Takamatsu [6]
dobrze charakteryzującej japoński technicyzm. Z kolei
japońskiej skromności i czystości uczy nas architekt
Tadao Ando [7] (Pritzker 1995). Swoim minimalistycznym modernizmem protestuje jednocześnie przeciwko
rozpasanemu konsumpcjonizmowi jak i przeciwko
tradycjonalistycznej romantyce. Mówi o swojej architekturze, że wypływa ona z trzech elementów: szczerości
materiału (beton lub drewno), czystej geometrii i natury,
którą on zamyka w uporządkowaną formę.
Każdy z wybitnych architektów przechodzi drogę indywidualnych przemian własnej twórczości,
stykając się lub balansując na granicy nurtów.
Jednocześnie żaden z kierunków nie jest do końca
homogeniczny, skończony.
Podobnie, żaden architekt nie jest w stanie całkowicie uniknąć wpływów z zewnątrz. Stąd tak trudno
przeprowadzać odpowiednią kwalifikację stylową.
Krzykliwy dekonstruktywizm był reakcją przeciw

Disneyland’owskiej postmodernie i jednocześnie
nużącemu racjonalnemu modernizmowi. Form follow
fantazy – wyrażenie Bernarda Tschumi oddaje ducha
rozluźnienia struktury aż do wyraźnego chaosu.
Propagatorzy tego nurtu przychodzą z różnych kierunków. Jedni zgromadzeni wokół londyńskiej AA [8]
jako wzór obrali sobie rosyjskich konstruktywistów
i suprematystów. Żyjąca w Anglii Irakijka Zaha Hadid
(Pritzker 2004), jako jedna z pierwszych przebiła
się z dekonstruktywistycznym projektem: The Peak
w Hong Kongu w 1983 roku (nie zrealizowany).
Projekt przywodzi na myśl właśnie dzieła rosyjskich
konstruktywistów: poziome drapacze chmur El Lissitzkiego i inne prace Tatlina czy Rodczenki. Inni, jak
kalifornijski architekt Frank Gehry (Pritzker 1989), swą
architekturą świadomie wywołują szok przez kontrast
z tradycyjną przestrzenią miejską. Charakterystyczne
i łatwo kojarzone z architektem są silnie przechylone
ściany i pofalowane płaszczyzny, choć dla kontrastu
należy wspomnieć obiekty [9]. Zauważalne w architektonicznym tyglu są kreacje osobliwe, jednostki, których architektura zorientowana jest przede wszystkim
na efekt zewnętrzny. Stąd pogoń za oryginalnością
i eksperymentem, z którym może wiązać się niebezpieczeństwo sympatyzowania z kiczem.
Jak pisze Krzysztof Nawratek [10] od końca
lat siedemdziesiątych, architektura zaczęła bawić
i przestraszać, stała się indywidualistyczną igraszką
architektów, wkrótce częścią show biznesu, ze swoimi
celebrytami, którzy zaczęli być oceniani nie za funkcjonalność czy wręcz sensowność projektowanych
przez siebie budynków, co jedynie za ilość wrażeń
i emocji jakich były one w stanie dostarczyć. Przykład
budynku Forum w Barcelonie autorstwa pary szwajcarskich zdobywców “architektonicznego Nobla”,
nagrody Pritzkera (2001), Herzoga i de Meurona, który
jest niedziałającym gniotem, o którym nikt by się nie
zająknął, gdyby nie nazwiska autorów, jest doskonałą
ilustracją degeneracji tego procesu [11].
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Żyjemy w świecie wzmożonej inspiracji, myśl
bądź idea obiega świat w momencie, gdy tylko da
się ją zapisać. Na dodatek żyjemy w świecie bardzo
zróżnicowanym kulturowo. Nawet bardzo dobrze
wykształceni i najlepiej poinformowani krytycy literatury, historycy lub dziennikarze, jeśli nawet słyszeli
poszczególne nazwiska architektów, to nie potrafią
umieścić ich w odpowiednim stylu. Nawet sami architekci od czasu do czasu pytani o swoich kolegów,
czują się zażenowani swą niewiedzą o nich.
Interesującą platformą do porównań może być
jeden z największych placów budowy w Europie,
jakim okazał się być Berlin w latach 90. XX wieku.
Rękawica rzucona do stóp gigantów architektury,
których wizjonerstwo miały temperować władze miasta odpowiedzialne za reżim przestrzenny. Zderzenie
osobowości z zastaną strukturą miejską, z wrażliwą
tkanką podlegającą wspólnym urbanistycznym
i architektonicznym ograniczeniom, pryncypialnie
narzucającą bariery estetyczno-kubaturowe.
Wizerunek nowego Berlina kształtuje dość wielu
architektów z zagranicy, w stosunku do niewielkiej
liczby architektów niemieckich, u podstaw takich
decyzji leży zrozumiała potrzeba odświeżenia ducha,
wprowadzenia nowych narracji, nadania wizji. Przyglądając się tej międzynarodowej obsadzie widzimy wiele
wybitnych nazwisk architektów, którzy w znaczny sposób przyczynili się do stworzenia nowego wizerunku
Berlina: Wilam Alsop & Jan Strömer, Günter Behnisch,
Sir Norman Foster, Frank O. Gehry, Nikolas Grimshaw,
Arata Isozaki, Helmut Jahn, Philip Johnson, Daniel
Libeskind, Jean Nouvel, Ieoh Ming Pei, Renzo Piano,
Aldo Rossi, Josef Paul Kleihues itd.
Już tych kilkanaście nazwisk mówi samo za siebie,
a to zaledwie czubek góry lodowej. Dają nam jednak
wyobrażenie o wymaganiach inwestorów, jakości
architektury jak i o różnorodności stylistycznej skupionej na tym terenie. Wspólnym mianownikiem dla
wszystkich wymienionych „budowniczych“ jest fakt,

że po roku 1989 to właśnie oni swoją wrażliwością
(jakże wzajemnie różną!) planują i kształtują wizerunek śródmieścia.
Z drugiej strony międzynarodowe sławy to przedstawiciele lub właściciele najczęściej olbrzymich firm
architektonicznych. W dziedzinie architektury stanowią oni podobny problem jak globalnie działające
przedsiębiorstwa w gospodarce. Firmy, aby móc
przetrwać, podlegają własnej wewnętrznej dynamice
zdobywania zleceń i produkcji obiektów. Najczęściej
używają określeń typu „miejska tożsamość“ lub
„kreacja urbanistyczna“ jako haseł handlowych. Przy
podziale wielkich działek budowlanych dla poszczególnych inwestorów kierowano się regułą rentowności przyszłej zabudowy, a nie znaczeniem i powagą
zabudowy miejskiej. Kto jednak mógłby dziś jeszcze
wymagać stawiania własnej moralności ponad własne
zarobki. Polityka znów odciska swe piętno.
Planowanie tych miejskich kwartałów o tak historycznym wymiarze, zależne jest od czteroletniego
rytmu wyborów. Odpowiedzialni politycznie za urbanistykę w Berlinie po upadku muru berlińskiego, po
paru latach nie piastowali już swego urzędu, a to
oni właśnie decydowali o przystąpieniu do wielkich
inwestycji. Te z kolei, ciągną się przez lata lub nawet
dziesiątki lat. Miasta nie są w stanie znosić kolejnych,
całkiem nowych lub wykluczających obrane rozwiązania koncepcji, wprowadzanych przez następne koalicje
polityczne. Miasta wymagają ciągłości w planowaniu.
Powinny stać się tym, czego się od nich oczekuje:
miejsc, w których mieszka się przyjemnie. Ani Karl
Friedrich Schinkel, ani Ludwig Hoffman czy Martin
Wagner nie piastował swego urzędu tylko przez cztery
lata [12]. Ale jak wiemy to problem nie tylko Berlina.
Jan Strömer: dziedziny jakimi powinni zajmować
się dziś architekci to sztuka, wizualizacja, prezentacja
pomysłów, koncepcje w architekturze (...), to iluzja
z której możemy wrócić do rzeczywistości. William
Aslop: No stile – no beauty.
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Z wielu prac koncepcyjnych, na plac Poczdamski,
dzielnicę rządową, ambasadę angielską czy plac
zamkowy opracowywanych przez duet Alsop &
Strömer pozostał tylko biurowiec przy Kreuzberger
Stresemannstrasse, naprzeciw budynku Martina
Grupiusa [13]. Ten nowy budynek powstały na narożnej działce zamyka historycznie ukształtowany
kwartał miejski i definiuje przestrzeń urbanistyczną.
Pierwotna koncepcja składała się z 26-metrowego
budynku stojącego tuż przy ulicy. Nad nim miał
górować ukośnie stojący 36-metrowy blok. Projekt
ten nie został zatwierdzony przez urząd planowania
przestrzennego i w rezultacie pozostał z niego dopasowany w proporcjach budynek. To samo spotkało
angielską architekt Zahę Hadid, która zajęła się
budową obiektu mieszkalnego naprzeciw narożnika
Dessauerstrasse / Stresemannstrasse. Ostre kąty
i narożniki oraz opadająca fasada były tak długo
dopasowywane, aż harmonizowały ze sobą na tyle,
by architekt mógł stwierdzić, że z jego pracy nic
już nie pozostało, a projekt do końca poprowadził
architekt berliński [14].
Miejskie realizacje obarczone są zatem sporym
kompromisem.
Frank O. Gehry poradził sobie z tym znacznie lepiej. Zlecenie na budowę przy Parisier Platz
Gehry otrzymał wygrywając konkurs, który rozpisał
w 1994 roku DG Bank we Frankfurcie nad Menem.
Bank zdecydował się odmówić projektom przewidującym trzeźwą funkcję użytkową budynku na rzecz
ambitnej i plastycznej współczesnej sztuki budowlanej Miały się w nim znaleźć mieszkania i biura.
Decydującym pytaniem było, jak Gehry poradzi
sobie z wytycznymi projektowymi placu Paryskiego:
wysokość okapu – 22 m, materiał – kamień, stosunek otworów do powierzchni ścian – 50:50. Gehry
dał już wcześniej do zrozumienia, że takie wytyczne
są historycznie nieodpowiednie, widzi w tym naśladownictwo XIX wieku, które odkrywa brak wiary

w architektoniczną kompetencję współczesnych.
Jest przekonany – że posiadamy Michałów Aniołów
i Albertich naszych czasów, tylko muszą oni otrzymać
szansę zaprezentowania się.
Przy kształtowaniu fasady dokonał znakomitej
interpretacji berlińskich wytycznych projektowych.
W (ostatnim) projekcie, dosłownie przestrzega przepisów dotyczących otworów okiennych i ścian, równomiernie dzieląc fasadę rzędem kamiennych filarów,
a między nimi umieszcza okna w formie szklanych kolumn z dodatkową szklaną balustradą balkonów. Na
samym końcu Gehry formuje, piłuje, zgina i ugniata
swój obiekt tak, że wewnątrz budynku powstaje coś,
co nie jest salą konferencyjną, lecz raczej czymś co
ją ukrywa, zamieszkuje, osłania lub ją w sobie nosi.
Jest to element uformowany z tytanowej blachy cynkowej, umocowany z obu stron między szklaną konstrukcją. Przypomina swym kształtem stwory z głębin
oceanu, z krainy pełzaków i ameby. Właściwie jest to
niewyobrażalny obiekt powstały w czasie twórczego
procesu fantazji Gehrego [15] (fot. 3).
Jego prace posiadają ogromną wartość kulturalną,
która może zostać użyta jako znak rozpoznawczy lub
Corporate Identity dla obiektu, firmy czy inwestora.
Jego projektów nie można porównać z innymi pracami; unikaty zrobione na miarę, budynki, które najlepiej
łączyć ze słowem „sztuka“. Gehry kieruje się częściej
artystyczną intuicją i wolą eksperymentowania efektami
przestrzennymi, „bricolage“. W ten sposób uzyskuje
on sensacyjne wprost efekty, a wszystkie te z zewnątrz
poskręcane i rozrzucone formy posiadają wewnątrz
konkretnie przyporządkowaną funkcję. Owo eksperymentalne modelowanie jest zdyscyplinowane jego
szczególnie silnym poczuciem sztuki. Indywidualizm
tego budynku spełnia również społeczny nakaz sztuki:
stworzyć rzeźbę z materii. Kolejna z jego ostatnich
realizacji to Hotel Marques de Riscal w Hiszpanii,
w którym odwołuje się do języka metalowych rozfalowanych płaszczyzn. Zakres ich zastosowania sprawia,
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że stają się one niezależnym bytem od samego budynku. Gehry uwalnia formę i redefiniuje przestrzeń
między architekturą a sztuką, i w tym przypadku tworząc wielkoformatową rzeźbę, której uroda nie wynika
z klasycznego kanonu piękna (fot. 2).
W chwili obecnej całe pokolenia projektantów
tworzą tak innowacyjne projekty, że można by na
nowo zdefiniować samą istotę architektury.
Fantastyczne utopie urbanistyczno-architektoniczne (metabolizm, megastrukturalizm, ironiczna
pop-architektura itp.) rozkwitły w latach 60. i 70., lecz
dopiero z dystansu trzech kolejnych dekad można
ocenić wpływ ich fantazji na estetykę architektoniczną [16]. Jeśli radzimy sobie z ujarzmianiem wszelakich futurystycznych projektów, jeśli potrafimy tworzyć
nowe wyspy, żyć pod wodą i nad chmurami, umiemy
budować światłem i dźwiękiem, uwrażliwić kreacją
większość zmysłów, to na czym oprzeć przyszłość?
Czy stawiając czoła światowemu kryzysowi ekolo-

gicznemu czeka nas zatem wizja samowystarczalnego pływającego miasta? Projekt „Lilypad” (fot. 4)
(pływające ekopolis) architekta Vincenta Callebauta
zmaga się z problemem podnoszenia poziomu wód,
gwarantując możliwość zamieszkania dla przyszłych
„uchodźców klimatycznych” kolejno zatapianych morskich terytoriów, takich jak atole polinezyjskie.
Obecnie niektóre środowiska twórcze (zwłaszcza
teoretycy architektury) coraz wyraźniej czerpią z dorobku awangardowych grup, których światopogląd,
dorobek twórczy i metody działania (w tym prowokacje artystyczne) są uważane za źródło inspiracji.
Na początku XXI wieku ów rezonans awangardy jest
częścią szerszego zjawiska, mianowicie powracającej
mody na utopie i fantastykę architektoniczno-społeczną, (...) stając się nieodłączną częścią światowego
dziedzictwa sztuki [17].
Histora uczy, że nie ma utopii, z której realizacją
byśmy sobie nie poradzili [18].

PRZYPISY
[1] Ph. Jodidio, Architecture Now!, vol. 5, Taschen GmbH,
Köln 2008.
[2] Porównaj: The Hague City Hall & Central Library, Haga,
(1986–1995); Santa Ynez House, California (1999–2003);
Burda Museum, Baden-Baden, (2001–2004).
[3] Korzenie High-Tech siegają czasów rewolucji przemysłowej, kiedy to wiodącą rolę w tej dziedzinie zdobyła Anglia
zob. Cristal Palace, J. Paxton).
[4] Np. Hongkong and Shanghai Bank, Hong Kong (1982–
1986) czy City Hall, Londyn, (1998–2002).
[5] Budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego Lloyd’s of
London w Londynie, (1978–1986) czy biurowiec Daimler
Chrysler przy Potsdamer Platz w Berlinie, (1993–1999).
[6] Porównaj: The Ark, Kyoto (1981–1983); Pharaoh, Kyoto
(1983–1984); Syntax, Kyoto (1990).
[7] Porównaj: Toto Seminar House, Tsuna-gun, Japonia,
(1997–1998).
[8] Architectural Association w Londynie.
[9] The Chiat Day Building (1991), Frank Gehry, Los Angeles, California.

[10] Architekt, urbanista, teoretyk miasta. School of
Architecture and Design, Faculty of Arts, University of
Plymouth. Autor książek Ideologie w przestrzeni: Próby
demistyfikacji, Kraków 2005, Miasto jako idea polityczna,
Kraków 2008.
[11] K. Nawratek, Architektura społecznie aktywna w mat.
konferenc. Architektura kurortowa, Połczyn Zdrój 2009.
[12] Ch. Haberlik, G. Zohlen, Die Baumaister des neuen
Berlin, Nicolai Verlag, Berlin 1997, s. 7.
[13] Martin Gropius – architekt berliński (1824–1880), wnukiem brata Martina Gropiusa był Walter Gropius.
[14] Die Baumaister des neuen Berlin, s. 9.
[15] Ibidem, s. 11.
[16] J. Szewczyk, Piękno Manifestu, Biblioteka Cyfrowa
Politechniki Krakowskiej 2007, s. 424.
[17] Ibidem, s. 425.
[18] Cité Industrielle Tony Garniera, La Citta Nuova Antoniego Sant’ Elii, czy Marine City Kiyonori’ego Kikutake – to
tylko nieliczne przykłady jeszcze do niedawna uważanych
za nieosiągane wizji przyszłości.
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Janusz Barnaś*

Fenomen architektury gaudiego
The phenomenon of gaudi’s architecture
Katedry nie buduje jeden człowiek, ale jest ona dziełem wielu pokoleń. Potwierdza te słowa budowa bazyliki Sagrada Familia. Prace, choć rozpoczęte w roku 1883 trwają ze zmienną intensywnością po dziś dzień.
Dzieło Gaudiego również w czasach współczesnych nie traci na aktualności. Co więcej, upływający czas
i dokonujące się wraz z jego upływem zmiany dodają nowych znaczeń zastosowanym rozwiązaniom.
Słowa kluczowe: architektura, secesja, fenomen, piękno

A cathedral is not built by a single man, but by the efforts of generations. The construction of the Sagrada
Familia basilica is a testament to these words. Although work on it began in 1883, it is still unfinished and
continues to this day. This monumental work by Gaudi is still considered a work of great importance. Moreover, the passing of time and the changes it brings to the building bring new meaning to the design solutions
used by the author.
Keywords: Architecture, Secession, phenomenon, beauty

Teorie i poglądy oraz interpretacje dotyczące oddziaływania formy i przestrzeni architektonicznej na jej
odbiorcę i użytkownika są różnorodne i zmieniają się
wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Spory na ten temat
były i są aktualne po dziś dzień. Niezwykle pouczającym, ale i wyjątkowym przykładem podejścia do projektowania i budowania przestrzeni architektonicznej
jest twórczość Gaudiego. Pomimo faktu, że korzenie
jej sięgają odległego, wręcz historycznego z dzisiejszego punktu widzenia czasu wywiera ona wyjątkowe
wrażenie na odbiorcach również dziś. Antonio Gaudi,
a właściwie Antonio Placid Guillem i Cornet [1] żył
i tworzył w Katalonii. Jest on powszechnie uważany
za jednego z wiodących przedstawicieli secesji.

Specyficzny i wyjątkowy styl projektowania i podejścia do tworzenia przestrzeni architektonicznej tak
charakterystyczny dla Gaudiego został ukształtowany
w znaczącym stopniu przez długotrwałe i intensywne
obcowanie z przyrodą w czasach młodości. Stworzony przez niego na bazie secesji styl jest na tyle
wyjątkowy, że trudno go zaszufladkować – już w czasach jemu współczesnych był on kontrowersyjny [2].
Stosowane przez niego formy i motywy nawiązywały
niekiedy do płynności kształtów podwodnego świata.
Dziś jest on uważany niekiedy za prekursora architektury biomorficznej. Odmiana secesji Gaudiego
wyróżnia się również poszukiwaniem nowych rozwiązań, głównie technicznych. Wielki wpływ na jego
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architekturę wywierała architektura gotyku, co widać
w ostatnim okresie jego twórczości, kiedy bardzo
często wplatał do projektów elementy tego stylu. Nie
było to naśladownictwo czy też historyzm, polegający
na powielaniu wcześniejszych stylów. Gaudi osiągnął
coś pośredniego między secesją a gotykiem. Jego
skrytym pragnieniem było rozwijanie stylu średniowiecznego, który nagle został przerwany przez rozkwit
renesansu. Jednak Gaudi traktował gotyk w sposób
selektywny wybierając jego poszczególne elementy
i przekształcając je. Między innymi był zafascynowany
strzelistością wież.
Z drugiej strony uważał, że duże ilości zdobień,
które pojawiły się w późnym gotyku, były zapowiedzią jego upadku. Gaudi postanowił selektywnie
przeszczepić określone cechy gotyku do tworzonych
przez siebie dzieł. Między innymi chciał wyeliminować
zewnętrzne łuki przyporowe, tak często stosowane we
francuskich katedrach gotyckich. W tym celu szukał
innych rozwiązań technicznych.
Trzeba stwierdzić, że jego droga twórcza i studia nad kształtem projektowanego obiektu nie były
jedynie poświęcone studiom formalnym, chociaż
były one dla twórcy wiodące. Wraz z narastaniem
doświadczenia Gaudí eksperymentował wykorzystując regułę równowagi krzywej łańcuchowej, tworzył
modele przestrzenne budynków i badał na nich siły
grawitacji [3]. Testował również wytrzymałość różnych
materiałów budowlanych w tym różnych odmian kamienia, jak i różne rodzaje oświetlenia. Dla osiągnięcia
interesujących efektów do projektowania używał luster
i fotografii. Bardzo charakterystycznym dla architektury
Gaudiego sposobem zdobienia powierzchni ścian
i elewacji oraz detali projektowanych obiektów jest
powszechnie wykorzystywany przez niego kataloński
styl mozaiki trencadis. Do znaczących dzieł jego autorstwa należy zaliczyć między innymi dzieła uważane
za najdojrzalsze, np. Colonia Güell, Casa Mil, czy
też Sagrada Familia. Co prawda nie dyskutuje się

o tym, co się komu podoba i to już od dawna [4], ale
pojęcie piękna wzbogacone w czasach nowożytnych
wraz z rozwojem nowych kierunków sztuki o nowe
znaczenia i definicje z całą pewnością dotyczy spuścizny Antonio Gaudiego. Wydaje się niemożliwym
znalezienie w historii sztuki zjawiska i przedsięwzięcia
dającego się porównać z budową kościoła Sagrada
Familia. Jeśli mówimy bądź to o artystach, bądź o architektach wymieniamy ich koronne – bardzo często
ostatnie – dzieło. W przypadku Gaudiego jest to niemożliwe. Jego główne dzieło jest jednocześnie dziełem
jego życia. Sagrada Familia towarzyszyła mu przez
całe życie począwszy od listopada roku 1883, kiedy
to Gaudi w wieku 31 lat przejął od Francisco Villara
kierownictwo budowy [5]. Pod koniec życia Gaudi
mieszkał na terenie budowy, chociaż w innej części
Barcelony posiadał obszerny dom. Ani on sam, ani nikt
inny nie przewidywał takiego obrotu rzeczy. Na tempo
prac budowlanych decydujący wpływ miał sposób prowadzenia budowy przez Gaudiego oraz konieczność
dostosowania się do istniejących i zrealizowanych
fragmentów budynku w postaci krypty.
Kiedy Gaudi przejmował projektowanie i realizację
obiektu w pierwszym rzędzie czynił to ze względu
na zainteresowania zawodowe tym zadaniem. Był to
bowiem jego pierwszy wielki projekt. Jako architekt
już od pewnego czasu przejawiał zainteresowanie
budynkami sakralnymi. Nie zamierzał jednak kontynuować czysto neogotyckiej koncepcji poprzednika.
Miał plany daleko idących zmian, jednak wykonane
już prace budowlane, jak wykopy pod kryptę oraz
jej kolumny, skłoniły go do zmiany zamierzeń. Gaudi
chciał nadać osi budynku inny kierunek, ale istniejące
już jego fragmenty uniemożliwiły te zabiegi. Kryptę
jedynie w pewnym stopniu cechuje styl Gaudiego.
Dzieło Gaudiego rozpoczyna bazująca na krypcie
apsyda. Przekształcony gotyk, oczyszczony z nadmiaru form był źródłem inspiracji projektanta. Zachowany został kształt okien gotyckich, ale ich kształty
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zostały zmiękczone różnymi okrągłymi elementami.
Siedem zaprojektowanych kapliczek stoi na drodze
do ołtarza, który dzięki ich układowi jest przesunięty
w centrum zainteresowania. Ołtarz pozbawiony jest
licznych ozdób. Gaudi respektował w pełni religijne
funkcje budowli sakralnych. Tworząc Sagrada Familia
studiował szczegółowo nie tylko zasady budownictwa
sakralnego, lecz również liturgię mszy.
Na opóźnienie prac duży wpływ miała nie tylko
konieczność dostosowania się do planów ViIlara.
Przede wszystkim przyczynił się do tego sposób
postępowania samego Gaudiego, budującego nie
według ściśle określonego planu, ale tworzącego
projekty w czasie trwania prac. Bardzo charakterystyczne jest, że na pierwszych rysunkach kościoła
konstrukcja obiektu nie jest zdefiniowana. Jest tam
jedynie przekazane ogólne wrażenie i nastrój planowanego kompleksu sakralnego.
Przykładem takiego nieustannie zmieniającego
się, podążającego za nowymi pomysłami, sposobu
projektowania i budowania Gaudiego jest projekt
rozbudowy wież, będących symbolem kościoła,
a teraz nawet może Barcelony. Pierwotny projekt przewidywał dwanaście takich wież, po cztery na każdej
z trzech głównych elewacji. Miały one tworzyć ramę
trzech portali ozdabiających każdą z fasad. Okazało
się jednak, że kolumnowe wieże zbyt mocno wystawałyby nad portale. Gaudi zdecydował się je więc
zaokrąglić. Rezultat jest fascynujący. Wieże zmieniają
się ku górze, tracąc związek z czystym historycznie
stylem gotyckim. Całą elewacja w swej strukturze
dąży ku górze. Spiczaste portale wywołują wrażenie
gotyckich katedr, złagodzone przez wbudowane
okrągłe elementy. Rzędy okien prowadzą niczym
spirala na wierzchołek wieży. Jest to zespół elementów przestrzennych budujących szalenie dynamiczną
kompozycję. Każda z wież bazyliki zakończona jest
głowicą. Oglądane z daleka wyglądają jak potężne
mitry. Te wieże, z których każda symbolizuje jedne-

go z dwunastu apostołów, miały zwrócić uwagę na
dalszą historię chrześcijaństwa. Tak jak apostołowie
przemienili się w biskupów, tak zakończenie każdej
z dwunastu wież przekształca się w mitrę, a cała
wieża w pastorał.
To właśnie jest najbardziej charakterystyczne dla
tego kościoła. Każdy z elementów kościoła spełnia
drugą, dla Gaudiego być może nieporównanie ważniejszą, symboliczną funkcję. Sceny z Biblii zwykle
umieszczane na katedrach pełnią funkcję ilustracyjną.
Architekt tworzył nie tylko Dom Boży — miejsce spotkań dla uczczenia Boga. Chciał stworzyć katechizm
z kamienia, ogromną „książkę”, którą oglądający
mógłby „czytać”. W wielu miejscach ujawniają się
jego skłonności do symboliki. Dwanaście wież jest
tu tradycyjnym przykładem. Gaudi wyobrażał sobie
świątynię jako mistyczne ciało Chrystusa. Centrum
stanowi sam Chrystus, a jego symbolem we wnętrzu
kościoła jest ołtarz. Chrystus jednak jest głową owego
ciała, symbolizowaną przez główną wieżę katedry,
a krzyż na szczycie tej wieży przypomina o zbawczym
czynie Jezusa [6]. Dwanaście wież górujących nad
fasadami odpowiada całemu chrześcijaństwu reprezentowanemu przez apostołów.
To wszystko trzeba sobie naturalnie wyobrazić.
Gaudi nie zdołał nawet ukończyć apsydy. Fasada
wschodnia, od której rozpoczęto prace pod jego
kierunkiem, również pozostała niekompletna. W momencie śmierci architekta stały dopiero trzy z czterech
wschodnich wież. Z planowanych trzech fasad Gaudi
sam daleko dopracował jedynie wschodnią. Reszta
egzystowała długie lata tylko w formie planu i gipsowego modelu (zniszczonego przez pożar podczas
wojny domowej w Hiszpanii i później zrekonstruowanego). W momencie rozpoczęcia prac Gaudiego
przepełniały optymistyczne nadzieje, co do terminu
zakończenia robót. Jeszcze w 1886 roku sądził, że
możliwe jest ukończenie, Sagrada Familia w ciągu
10 lat, jeśli rocznie otrzyma do dyspozycji 360 tysięcy
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pesetów. Z powodu organicznej formy budowli oraz
niepowtarzalności detali architektonicznych (tak jak
w naturze żaden z nich nie jest identyczny i musi być
osobno rzeźbiony) do dziś nie zdołano jej ukończyć.
Kolejne wyznaczane terminy również ze względu na
brak finansowania trudnych do oszacowania i skosztorysowania, bo przecież unikalnych w swoim rodzaju,
prac budowlanych były przesuwane. Obecnie prace
finansowane są z opłat za zwiedzanie będącej jeszcze
placem budowy świątyni, subwencji przyznawanych
przez rząd hiszpański i kataloński oraz Unię Europejską. Ukończenie prac, które obejmują również
wyburzenie jednego z sąsiadujących kwartałów zabudowy mieszkaniowej i umieszczenie tam zespołu
wejściowego do świątyni wraz symbolicznym mostem
nad zaprojektowanym pod nim czyśćcem przewidywane jest około roku 2020.

Jak mawiał sam twórca katedry nie buduje jeden
człowiek, ale jest ona dziełem wielu pokoleń [7]. Tak
jest w przypadku bazyliki Sagrada Familia. Prace
trwają, choć ze zmienną intensywnością nieprzerwanie od roku, 1883 kiedy to Antonio Gaudi przejął
od Francisco Villara kierownictwo nad wykonaniem
projektu i budową obiektu i trwają po dziś dzień.
Sagrada Familia stała się dla Barcelony takim samym symbolem, jakim jest Wieża Eiffla dla Paryża.
Kolejne pokolenia budowniczych w czasie trwającej
nieprzerwanie przez prawie 140 lat budowy wnosiły
i nadal wnoszą swój indywidualny wkład w jej kształt
zachowując główną ideę autora projektu, sprawiając
że obiekt ten również w czasach współczesnych
nie traci na aktualności. Co więcej, upływający czas
i dokonujące się wraz z jego upływem zmiany dodają
nowych znaczeń zastosowanym rozwiązaniom.

PRZYPISY

[4] De gustibus non est disputandum – W. Kopaliński,
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://
www.deagostini.pl/, wydanie internetowe.
[5] R. Zerbst, Antoni Gaudi, Benedikt Taschen Verlag GmbH,
Köln 1985.
[6] G. R. Collins, Antonio Gaudi, Benedikt Taschen Verlag
GmbH, Ravensburg 1962.
[7] Antonio Gaudi, sylwetki, http://www.sztuka-architektury.pl.

[1] X. Güell Xavier, Antonio Gaudi, Zurich, Monachium,
1987.
[2] W pracach Gaudiego zdumiewało to, że choć nikogo
nie zachwycały, to jednak nikt nie ośmielił się powiedzieć
tego wprost, ponieważ jego styl sam się broni. – Francesc
Pujol, Antonio Gaudi, http://www.deagostini.pl/, wydanie
internetowe.
[3] Antonio Gaudi prowadził więc własne, domowe eksperymenty z przenoszeniem ciężarów na różne elementy. W tym
celu miał pokój, w którym zawieszone były skomplikowane
sieci ciężarków i sznurków. System ten pozwolił Gaudiemu
na eksperymentowanie z rozwiązaniami technicznymi i wynajdowanie tych najlepszych bez przeprowadzenia długotrwałych obliczeń ani tym bardziej używania komputerów do
wykonywania symulacji wirtualnych, Antonio Gaudi, sylwetki,
http://www.sztuka-architektury.pl.
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Wczoraj, dziś i jutro w promieniach słonecznych (?)
Yesterday, today and tomorrow in daylight (?)
Zagęszczenie zabudowy końca XIX w., gdzie odległość między budynkami (d) wynosiła 0,6 W (wysokości), nie
dawało możliwości doświetlenia wnętrz. Po okresowym rozluźnieniu zabudowy w latach 60. (d=2 W), obecne
przepisy dopuszczają coraz większe ograniczanie dopływu światła słonecznego (d=0,5 W). Postulowany w XX w.
dostęp światła i powietrza, który miał wpłynąć na poprawę zdrowia mieszkańców, odchodzi w zapomnienie.
Słowa kluczowe: światło słoneczne, przepisy prawa, odstępy między budynkami

Intense congregation of urban buildings in the 19th century, with approximate distances between buildings
(d) of 0.6 W (height), did not allow for a lot of sun and light in interiors. Subsequently, new regulations
introduced in the 60’s allowing for more space between the buildings, brought about a change (d=2 W).
Nowadays, building regulations however allow for further decrease in natural daylight (d=0.5 W). The so –
advocated in 20 century access to light and air, which was to increase the health and well-being of citizens,
is being forgotten.
Keywords: daylight, regulations, distances between buildings
Przedwczoraj
Słońce towarzyszyło nam od zarania dziejów,
zarówno na przestrzeni otwartej jak i w domach.
Nadszedł niestety taki okres w urbanistyce, w którym
utrudniono światłu przenikanie do wnętrz. W spektakularnej postaci stało się to pod koniec wieku XIX.
Zabudowa początku wieku XIX, w związku z gwałtownym zapotrzebowaniem na mieszkania, spiętrzała
się ku górze. Początkowe proporcje szerokości ulicy
do wysokości domów wynoszące około d=W pod
koniec wieku przeistoczyły się w proporcję d=0,6 W.
Budynki nadal stały w tej samej odległości, ale ich
wysokość znacznie wzrosła. Przy takim rozstawie

budynków, nawet 21 czerwca, doświetlenie było
możliwe wyłącznie przez parę godzin.
Problem zacieśniania zabudowy dotyczył również
miast Polski. Proces zagęszczania miast dosadnie
określił Tołwiński, opisując to zjawisko jako ogólną
katastrofę. Podkreślał, że nawet nowe fragmenty
miast, powstawały wyłącznie pod wpływem czynnika
gospodarczego i komunikacji, bez odniesienia do
warunków przyrodzonych i zapewnienia mieszkańcom
maksimum powietrza i słońca [10].
Pierwszymi, którzy upomnieli się o minimalną przestrzeń i światło byli uczestnicy II Kongresu CIAM [4].
Zapisy Karty Ateńskiej, kończącej IV Kongres, pod-
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kreślały, że podstawowym tworzywem urbanistyki
winno się stać: słońce, zieleń i otwarta przestrzeń.
Zaapelowano, aby słońce docierało do każdego
mieszkania przez 2 godziny w dniu 21 grudnia (§26).
Przy istniejącej wówczas zabudowie propozycja ta
była wręcz rewolucyjna. Aby sprostać jej wymaganiom nowo projektowane budynki musiałyby stać
w odległościach przekraczających 3 W, nawet przy
orientacji N-S, przy czym sąsiadujące od południa
budynki powinny utrzymać odległość ponad 4 W.
Kartę Ateńską oficjalnie opublikowano dopiero
w 1943. Polska zabudowa lat trzydziestych powstawała na bazie własnych przepisów, przede wszystkim
pierwszego Prawa budowlanego [8]. Prawo to nie
zawierało szczegółowych przepisów odnoszących
się do doświetlenia, jednakże art. 15. zapewniał
dostęp promieni słonecznych do budynków mieszkalnych. Ustawa określała dodatkowo minimalny
rozstaw między budynkami. Te zlokalizowane przy
ulicy nie powinny, według niej, przekraczać swą
wysokością jej szerokości (art. 182). Powrócono
zatem do wariantu odległości, który był stosowany
na początku XIX w. Wnętrza blokowej zabudowy
kwartałów nadal utrzymywały niekorzystną proporcję
0,66 W. W tych warunkach zapewnienie dopływu
światła słonecznego do wszystkich pomieszczeń
nie było możliwe.
Pod koniec lat 30. w publikacjach naukowych
pojawiły się propozycje nowych założeń projektowych, które mogły wpłynąć na poprawę nasłonecznienia. W 1937 Tołwiński proponował, aby dążąc
do wprowadzenia maksimum promieni słońca do
wnętrza mieszkania orientować budynki w kierunku
N-S lub kierunkować je na godzinę 11 bądź 13 oraz
zachować racjonalne minimum odległości jako zdwukrotnienienie wysokości budynku. Bezsprzecznie
utrzymanie układu N-S spowodowałoby doświetlenie
obu elewacji (wschodniej i zachodniej) przez nieco
ponad 1,5 godziny (21 XII) pod warunkiem, że nie

byłyby one przesłaniane od strony południowej
obiektami zlokalizowanymi bliżej niż 3,5 W. Stanisław
Kluźniak [3] sugerował utrzymanie kierunku zabudowy w taki sposób, aby dłużna ściana pokrywała
się z osią heliotermiczną danej szerokości geograficznej (w Warszawie – 18°). Przy proponowanym
ustawieniu dłużej naświetlana ściana wschodnia
otrzymywałaby łącznie niższą temperaturę od ściany
ustawionej na zachód. Aby zapewnić higienę życia
mieszkańców proponował 1½ godziny doświetlenia
mieszkań w dniu przesilenia zimowego, czym zbliżył
się do postulatów Karty Ateńskiej. Spełnienie takich
warunków byłoby możliwe przy średnim rozstawie
budynków d≥3W.
Wczoraj
Po wojnie na mocy Dekretu [2] wzajemne zależności między budynkami ustanawiać miały plany
miejscowe. Wytyczne do projektowania publikowane
były w normatywach sporządzanych przez Komitet
do Spraw Urbanistyki i Architektury. Dane odnoszące
się do odległości między budynkami zawarte zostały
w normatywie z 1956 [1]. Wówczas ustanowiono, że
nowo wznoszone budynki powinny być od siebie
oddalone na odległość równą sumie ich wysokości
(d=W1+W2), w przypadku ustawienia równoległego, oraz na odległość d=¾(W1+W2) przy układzie
prostopadłym. Można określić, że był to kompromis
w stosunku do postulowanych pod koniec lat 30.
odległości d≥2W. Doprecyzowanie warunków świetlnych zawierał Normatyw projektowania budynków
mieszkalnych wielorodzinnych [16]. Zgodnie z nim,
przynajmniej jedno pomieszczenie w mieszkaniu
musiało mieć zapewnione minimalne doświetlenie
wynoszące 1½ godziny w dniu 21 grudnia, czym
wprowadzono w życie postulaty Kluźniaka.
Na początku lat 60. pojawiły się kolejne istotne
opinie naukowców dotyczące zasad doświetlania. Najbardziej znaną publikacją była książka
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Mieczysława Twarowskiego Słońce w architekturze [11]. Pozycja ta, oprócz szczegółowych analiz,
dostarczyła narzędzie do sprawdzania czasu nasłonecznienia, linijkę słońca MT. Warto nadmienić, że
Twarowski proponował wówczas minimalny czas
doświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi, czyli nie tylko mieszkań, na 4 godziny
w okresie wiosny, lata i jesieni. W tym samym czasie Władysław Czarnecki postulował o 4 godziny
w dniach 21 marca i 21 września w mieszkaniach
obustronnie oświetlonych oraz 2 godziny w mieszkaniach jednostronnych [1]. Dodatkowo wykazywał, że
ze względów zdrowotnych należy zwiększyć rozstaw
budynków do d≥2,5W w przypadku orientacji N-S
i d≥3,5W przy orientacji W-Z, ponieważ zapewni to
lepsze warunki świetlne w okresie zimowym.
Ogłoszone na początku roku 1961 pierwsze
powojenne Prawo budowlane [14] zawierało ponownie zapis o zapewnieniu potrzeb użytkowych
mieszkańców, także w zakresie oświetlenia (art. 4).
Jednocześnie wprowadziło ono odrębne przepisy
szczegółowe zawarte w Warunkach technicznych
wydawanych na drodze rozporządzenia. Pierwsze
z nich [9] w sposób znaczący zmieniły dotychczasowe przepisy. Zrezygnowano w nich z określania
czasu i terminu doświetlenia. Zabroniono jedynie
projektowania mieszkań oświetlonych wyłącznie od
strony północnej, tj. w elewacjach odchylonych od
kierunku N-S o więcej niż 22,5° (§88). Nie zostały
ustanowione odstępy między budynkami, jedynie
§93 zapewniał minimalny kąt padania światła (27°),
co w przybliżeniu oddawało proporcję d≈1,96W.
Kolejnym przełomem stał się nowy normatyw
urbanistyczny opublikowany w Zarządzeniu z 1974
[17]. W tym właśnie dokumencie, po raz pierwszy
w przepisach, pojawiły się, jako termin odniesienia,
dni równonocy. Czas doświetlenia „elewacji uprzywilejowanej” ustalono na 3 godziny. Zaznaczono jednocześnie, że promieniowanie padające na elewację

pod kątem mniejszym niż 10° nie powinno być brane
pod uwagę (§6). Nasłonecznienie dotyczyło 1 pokoju w mieszkaniach do M4 włącznie, w większych
– 2 pokoi. Odległości pomiędzy budynkami zostały
określone na minimum 1,8W. Założenie takie dawało
możliwość doświetlania obu elewacji przez 3 godziny
wyłącznie przy orientacji N-S. Przy odchyleniu, rzędu
10–20°, doświetlenie jednej z elewacji skracało się
do 2,5–2 godzin. Przy ustawieniu w kierunku 30°
ograniczało się do 1 godziny.
Uchwalone w 1974 nowe Prawo budowlane [12]
w art. 5. gwarantowało ochronę przed ograniczaniem
możliwości korzystania z dopływu światła dziennego.
Odległości pomiędzy budynkami ponownie uległy
zmianie na podstawie Warunków technicznych [5]
z 1980, w których zaznaczono, że nowy budynek powinien być wznoszony w odległości co najmniej równej
wysokości tego budynku (§15). Jak widać w latach
80., pomimo deklaracji zapewnienia dopływu światła
dziennego, w znaczny sposób ograniczono jego dostęp. Proporcja d≥W dawała możliwość doświetlania
dwóch elewacji w dniach równonocy maksymalnie
przez 2 godziny (N-S) oraz przez 2,5 i 1,5 godziny
(przy 30° od N-S).
Dzisiaj
Po roku 1989 nowe Prawo budowlane [15]
nadal gwarantowano zapewnienie warunków użytkowych obiektu (...) w szczególności w zakresie
oświetlenia i ochrony interesów osób trzecich (art.
5). Zwrot interesy osób trzecich wzmacniał ten
przepis, ponieważ obejmował dodatkowo ochronę
przed pozbawieniem dopływu światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Nowe
Warunki techniczne [6] powróciły do określenia czasu nasłonecznienia w dniach równonocy ustalając
go, na co najmniej 3 godziny między 800–1600
(§60). Przepis dotyczył przynajmniej jednego pokoju w mieszkaniu wielopokojowym. Jednocześnie
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dopuszczono ograniczenie wymaganego czasu
nasłonecznienia do 1,5 godz. w zabudowie plombowej, czego nie przewidywały żadne z wcześniejszych rozporządzeń. Kolejnym uszczupleniem
prawa do światła stało się nieokreślanie czasu
nasłonecznienia w mieszkaniach jednopokojowych.
Nigdy wcześniej w przepisach tak jednoznacznie nie
były ignorowane małe mieszkania. Według nowych
przepisów odległości między budynkami powinny
utrzymać stosunek d≥W (do wysokości 55 m).
Dodatkowe zastrzeżenie nakazujące utrzymanie
pola widzenia 60° (§13) nie wpływa na poprawę
doświetlenia, ponieważ pozwala wyłącznie na
zmniejszenie odległości między budynkami poza
obszarem tego kąta.
Bezwzględne utrzymanie odległości 1 W nie daje
możliwości zachowania warunków doświetlenia wynoszącego 3 godziny. Największe możliwości stwarza
sytuowanie budynku z odchyleniem od osi N-S do
30°, wtedy jedna z elewacji doświetlana jest przez
2,5 godziny (druga 1,5). Stąd wniosek, że uzupełnienie przepisu dopuszczającego odległość d≥W
o konieczność zachowania §60 jest bardzo istotne,
ponieważ wymusza takie wzajemne ustawienie budynków, aby ten brakujący czas uzupełnić.
Jutro
Tendencje zmian przyszłości nie są zbyt optymistyczne. Ich charakter można prześledzić na
podstawie czynności już dokonanych w latach
2002–2003. W Warunkach technicznych z 2002
[7] zmieniono §13 zgodnie z którym odległość

d≥W obowiązuje wyłącznie do wysokości 35 m.
W ust. 6. dodano, że w zabudowie śródmiejskiej
odległości te mogą zastać zmniejszone o połowę,
co doprowadza nas do niespotykanej dotąd sytuacji
d≥0,5W. Dodatkowo rozszerzono przedział godzinowy zapewnienia 3 godzinnego nasłonecznienia
od 700 do 1700. W tych godzinach wysokość słońca
w Krakowie wynosi zaledwie 9,5°. Jak podkreślono na wstępie osiągane w końcu XIX w. 0,6W nie
dawało właściwie możliwości doświetlania wnętrz
mieszkalnych. Zatem dopuszczalne 0,5W zabiera
właściwie całkowicie światło dzienne. Dopływ światła słonecznego w uprzywilejowanych orientacjach
(0–30°) ogranicza się wyłącznie do 1 godziny pod
warunkiem, że zabudowania od strony południowej
oddalone zostaną o 1–1,5W.
Drugim niezwykle niekorzystnym działaniem było
„przeredagowanie” art. 5 w Prawie budowlanym [13].
Wprowadzone zmiany spowodowały całkowite usunięcie jakichkolwiek zapisów dotyczących zapewnienia dostępu do światła. Od tego momentu jest
to pierwszy przypadek, od 1928, kiedy dostępność
światła dziennego do pomieszczeń nie jest gwarantowana prawem na mocy ustawy.
W podsumowaniu należy zauważyć, że dopływ
światła słonecznego przez stulecie był istotnym czynnikiem tworzenia urbanistyki. Po latach niedoboru
światła większość urbanistów apelowała o zapewnienie jak najdogodniejszych warunków świetlnych,
które w znaczący sposób miały wpłynąć na kondycję
społeczeństwa. Poniższa tabela ukazuje skrótowo
przebieg zmian zachodzących w prawie.

XIX w.

1928

1956

1959

1961

1974

1980

1994–2003

1W ≥d ≥0,6W

d ≥ 1W

d ≥ 2W

d ≥ 3W

d ≥ 2W

d ≥ 1,8W

d≥W

0,5W≤ d ≤W

Tab.1. Zmiana proporcji odległości budynków w stosunku do ich wysokości w latach, w których wprowadzano
nowe przepisy dotyczące doświetlenia budynków
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Warunki świetlne zapewniane do lat 70. dawały
doskonałe doświetlenie w dniach równonocy jak
również w porze zimowej. Po roku 1980 zostały
one drastycznie ograniczone, a obecne przepisy
idą w kierunku niedoboru światła z końca XIX w.
Wnioskiem końcowym staje się stwierdzenie,
że nasza przyszłość będzie mroczna. Jako komen-

tarz warto przytoczyć zdanie Czarneckiego: Nie
wolno poświęcać ani bagatelizować normalnych
wymagań higieny mieszkaniowej, nasłonecznienia (...). Są to zdobycze społeczne uznawane
przez wszystkich postępowych urbanistów całego
świata. Łamanie tych zasad jest objawem wstecznictwa [1].
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Architektura krajobrazu w obszarach zurbanizowanych wobec wyzwań współczesnego miasta
Landscape architecture in contemporary urban space
Wobec postępującej gwałtownie urbanizacji i związanej z nią nieuniknionej degradacji środowiska przyrodniczego miast architektura krajobrazu ma dziś niezwykle istotną rolę do odegrania. Nasilające się procesy
zagęszczania obszarów miejskich, zwłaszcza w Polsce ostatniego dwudziestolecia, kiedy to wzrosła intensywność zabudowy wskutek dynamicznego działania mechanizmów rynkowo-inwestycyjnych, spowodowały
znaczące zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych w miastach.
Aspekt kulturowy miejskiej architektury krajobrazu dziś ma zupełnie inny wymiar ideowy, estetyczny i funkcjonalny niż miało to miejsce w przeszłości. Przykładem tego może być współczesny plac – ogród, który
przybiera zupełnie inne formy niż tradycyjny skwer czy place miejskie przełomu XIX i XX wieku a nawet
XX-wieczne. Dotyczy to również promenad nadrzecznych, a także nowych parków edukacyjno-naukowych.
Osobnym tematem doby współczesnej są ogrody na płytach parkingowych, jak również innych budowlach
podziemnych zajmujące znaczne powierzchnie w dzisiejszym mieście. Bardzo interesującym zjawiskiem
są parki i ogrody powstałe na terenach poprzemysłowych. Autorka omawia również tendencje świadomego kreowania wizerunku miasta i podnoszenia jego rangi przez zapraszanie do realizacji wybitnych
twórców ja Zaha Hadid. Przytoczone realizacje i projekty skłaniają do refleksji nad językiem plastycznym
współczesnej architektury krajobrazu będącego wyrazem ekspresji miasta, jak np. jego „totemy”, czy też
„grafika” współczesnej przestrzeni miejskiej, a także formuła przenikania struktur plastyczno-przestrzennych
w dzisiejszym mieście.
Słowa kluczowe: współczesna architektura krajobrazu, parki i ogrody miejskie, współczesny styl ogrodowy

Contemporary landscape architecture is very different then traditional urban parks and gardens. It represents
not only new function, but also aesthetic, cultural and visual language. The author proves these point of
view on several examples, which illustrates some kind of contemporary green spaces like modern square
gardens or riversides promenades. A very characteristic of today’s landscape architecture are gardens on
underground parking and other underground constructions. A great conceptual work for urban designers are
gardens and parks transformations from old industrial areas. Considering several projects and realizations

* Bieske-Matejak Alicja, dr inż. arch. krajobrazu, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa, Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie.
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of green spaces author concludes that contemporary urban landscape architecture have it’s own language
like urban garden’s special “graphic” or urban “thotems” and visual and functional structures, which are
very connected witch each other.
Keywords: contemporary landscape architecture, urban gardens and parks, contemporary garden’s style

Wobec postępującej gwałtownie urbanizacji
i związanej z nią nieuniknionej degradacji środowiska
przyrodniczego miast architektura krajobrazu ma dziś
niezwykle istotną rolę do odegrania. Nasilające się
procesy zagęszczania obszarów miejskich, zwłaszcza
w Polsce ostatniego dwudziestolecia, kiedy to wzrosła intensywność zabudowy wskutek dynamicznego
działania mechanizmów rynkowo-inwestycyjnych
spowodowały znaczące zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnych w miastach. Poza wieloma
oczywistymi skutkami takiej sytuacji jak pogorszenie
warunków biologicznych życia mieszkańców, zmniejszenie atrakcyjności terenów mieszkaniowych, negatywne efekty psychologiczne braku odpowiedniego
kontaktu z naturą, nie brak dziś głosów, że zbyt duże
pokrycie terenów miejskich zabudową i powierzchniami mineralnymi posadzek i dróg jest powodem
lokalnych powodzi ze względu na niewystarczającą
powierzchnię wchłaniania opadów atmosferycznych
podczas gwałtownych ulew jak to miało miejsce
w ostatnich miesiącach w Warszawie, Krakowie
i innych miastach Polski. Tak więc to już nie tylko
estetyka miasta, łatwe do zignorowania przez decydentów komfort życia mieszkańców, czy też względy
zdrowotne populacji miejskich, ale konkretne i dotkliwe straty spowodowane ignorowaniem mechanizmów
przyrodniczych ekosystemów miejskich wskazują na
konieczność ciągłego polepszania jakości przestrzeni
miejskiej przez wprowadzanie różnorodnych form
zieleni w mieście – zarówno tradycyjnych zieleńców,
ogrodów i parków posadowionych w gruncie na tzw.

skale macierzystej, bez budowli podziemnych, jak
i nowych rozwiązań na tzw. powierzchniach architektonicznych, którymi często są płyty parkingowe.
Aspekt kulturowy architektury krajobrazu w mieście
dziś ma zupełnie inny wymiar ideowy, estetyczny i funkcjonalny niż miało to miejsce w przeszłości. Przykładem tego może być współczesny plac – ogród, który
przybiera zupełnie inne formy niż tradycyjny skwer
czy place miejskie przełomu XIX i XX wieku, a nawet
XX-wieczne. Dotyczy to również promenad nadrzecznych, a także nowych parków edukacyjno-naukowych
Bardzo interesującym zjawiskiem są parki i ogrody
powstałe na terenach poprzemysłowych.
Obserwuje się również w wielu aglomeracjach
tendencje do świadomego kreowania wizerunku
miasta i podnoszenia jego rangi przez zapraszanie do
realizacji wybitnych twórców, jak np. opisany poniżej
park autorstwa Zahy Hadid. Współczesne parki są
więc traktowane jako narzędzie promowania miasta
lub dzielnicy jak to miało miejsce w Paryżu u schyłku
XX wieku, kiedy to transformowano zdegradowane
dzielnice miasta, a ich centralną przestrzenią stały się
nowo budowane parki powszechnie znane i dobrze
opisane jak La Villette, Park Andre Citroen, czy park
de Bercy oraz wiele innych [Bieske-Matejak, 2003].
Do dziś ta tendencja utrzymuje się i kolejne tereny poprzemysłowe i gospodarcze są przekształcane w tereny zieleni. Można tu przytoczyć projektowany park
na wyspie na terenach dawnej fabryki samochodów
Renault, czy też nowy park na wschodnich obrzeżach
Paryża na terenie dawnych kamieniołomów.
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Wszystkie te zjawiska tworzą bardzo ciekawą
mozaikę współczesnych dokonań architektury krajobrazu, różnorodną na jednocześnie dość spójną
stylistycznie i ideowo.
Współczesny plac – ogród
Ten klasyczny element przestrzeni miejskiej jakim
jest plac podlegał szeregowi historycznych przemian
od rynku średniowiecznego i placu targowego poprzez XVIII-wieczne i XIX-wieczne skwery tak różne
w Anglii i na kontynencie [Majdecki, 2009], poprzez
zieleńce przełomu wieków XIX i XX, których funkcja
rekreacyjna w zasadzie ulegała stopniowo degradacji
ze względu na dynamiczny rozwój komunikacji miejskiej. Projektanci architektury krajobrazu odpowiadają
na potrzebę zdefiniowania współczesnego placu
czyniąc go ogrodem, ale też salonem dzisiejszego
miasta, godząc wymogi funkcjonalne z potrzebą rekreacji, wyciszenia, a także oferując bogaty program
usługowy. Wszystko to obleczone jest w nową szatę
plastyczną i przyrodniczą, która tworzy unikalny język
współczesności.
1. Kiel Triangle Plaza, St. Louis – Stany Zjednoczone, 2002/
Kiel Triangle Plaza, St. Louis – USA, 2002
2. Piccadilly Gardens w Manchesterze – Wlk. Brytania., 2002/
Piccadilly Gardens, Manchester – Great Britain, 2002
3. Park liniowy w Ourem w Portugalii, 2005/Park linear,
Ourem, Portugal, 2005
4. Park Joan Miro w Barcelonie, 2006/Park Joan Miro, Barcelona, Spain, 2006
5.6. One North Park w Singapurze – projekt, 2006/One North
Park, Singapur – project, 2006
7. Grand Plaza w Melbourne w Australii, 2004/Grand Plaza,
Melbourne, Australia, 2004
8. Ogród botaniczny w Bordeaux, 2002/Botanic garden,
Bordeaux, France, 2002
9. Park HTO, Ontario w Toronto, 2007/Park HTO, Ontario,
Toronto, Kanada, 2007
Źródła ilustracji – wszystkie ilustracje pochodzą z publikacji
autorstwa Vidiella Sanches Alex, Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Top Marc Center, Warszawa 2009

Przykładem współczesnego placu miejskiego
w obszarze uciążliwego węzła komunikacyjnego
jest Kiel Triangle Plaza (fot. 1) w St. Louis – Stany
Zjednoczone, zrealizowanego w 2002 roku autorstwa
PWP Landscape Architecture [Vidiella, 2009]. Na
powierzchni 0,4 ha zrealizowano przestrzeń miejską
o wyrazistej formie, która w sposób klarowny prowadzi użytkownika za pomocą prostej promenady od
stacji metra do zespołu sportowo-koncertowego będącego najważniejszym obiektem tego obszaru. Przestrzeń omawiana jest dopełnieniem plenerowym jego
programu. Promenada zwieńczona jest półokrągłym
placem wyłożonym posadzką w szerokie pasy i zaakcentowanym łukiem monumentalnych paneli ze stali
nierdzewnej w formie prostopadłościennych bloków
emitujących światło i parę wodną generującą mgłę.
Stanowi to element scenografii nawiązujący do funkcji
koncertowo-widowiskowej pobliskiego kompleksu.
Zieleń zrealizowano tu w sposób oszczędny w formie
lasku sadzonych rygorystycznie w rzędach cyprysów
na prostokątnym, rozległym trawniku wzdłuż promenady oraz na pasiastym placu w formie okrągłego
klombu obsadzonego drzewami i krzewami.
Innym współczesnym placem o podobnej stylistyce jest Piccadilly Gardens w Manchesterze – Wlk.
Brytania (fot. 2), również założonego w 2002 roku [Vidiella, 2009]. Zaprojektowany przez biuro architektów
krajobrazu – EDAW na powierzchni 5,4 ha jest próbą
poprawienia warunków przyrodniczych śródmieścia
Manchesteru. Sercem przestrzeni jest decentrycznie
zlokalizowany owalny staw przecięty aleją pieszą
prowadzoną na kładce do pawilonu zaprojektowanego przez Tadao Ando, gdzie pomieszczono szereg
usług niezbędnych w tym intensywnie użytkowanym
obszarze centralnym. Staw ornamentowany jest
fontanną pomyślaną jako rzędy gejzerów wodnych
tworzących zwarty blok tryskającej wody. Pozostałe
aleje poprowadzono w sposób dynamiczny: jedną
po łuku, drugą wzdłuż pawilonu oraz dwie mniejsze,
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diagonalne, idące w różnych kierunkach. Tną one lapidarną przestrzeń trawnika usytuowanego centralnie
na placu i nadają przez to jego przestrzeni kameralny
charakter umożliwiając jednocześnie pieszym wielokierunkowe poruszanie się po terenie. Koncepcja
placu pozwala na organizowanie dużych imprez dla
licznie zgromadzonej publiczności. Roślinność drzewiasta na powierzchni trawiastej jest raczej uboga
i rozproszona, za to w sposób zwarty zastosowano
ją w donicach zamontowanych w posadzce w przestrzeniach okalających główny kompleks trawiastej
„prerii”.
Nowoczesny język tej przestrzeni, podobnie jak
placu omawianego wyżej, posługuje się takimi zabiegami formalnymi jak zastosowanie figur prostych,
osi – często diagonalnych, asymetrii, linii łuku oraz
oszczędnie stosowanych nasadzeń jednogatunkowych w zwartym, zgeometryzowanym szyku lub
w formie rozproszonej, co stwarza unikalną atmosferę
tych współczesnych miejskich ogrodów.
Współczesne promenady nadrzeczne
Promenady nadrzeczne wzdłuż najmniejszych
nawet cieków wodnych są ważnym elementem większości miast i miasteczek i stanowią naturalne kanały
przyrodnicze penetrujące tkankę miejską. Park liniowy
w Ourem w Portugalii z 2005 roku (fot. 3), stworzony
na 9 ha powierzchni jest współczesnym przykładem
takiej realizacji [Vidiella, 2009]. Projektanci (Proap)
starali się zachować jak najwięcej roślinności zastanej
wprowadzając jednocześnie dosadzenia z gatunków
rodzimych. Zadbano również o odpowiednie proporcje obszarów otwartych i zadrzewionych, a także
komfort użytkowników, który zapewnia betonowa
aleja dla rowerzystów i pieszych wzdłuż rzeki, uzupełniona czterema betonowymi pomostami. Surowe
wyposażenie promenady o formie zgeometryzowanej i naturalistyczne obsadzenia w konwencji nie
stylizowanego krajobrazu są kolejną propozycją

projektantów współczesnej architektury krajobrazu,
którą można uznać za znak czasu.
Parki i ogrody na budowlach podziemnych
Znaczne powierzchnie współczesnych ogrodów
miejskich są realizowane na powierzchniach płyt przekrywających parkingi podziemne lub inne budowle
skonstruowane pod powierzchnią terenu. Stwarza to
wiele trudności projektowych, wynikających z ograniczeń agrotechnicznych zakładania ogrodu na takich
powierzchniach, ale też daje unikalną szansę wysycenia obszarów intensywnie zabudowanych zielenią.
Jednym z najbardziej znanych takich ogrodów o dużej
powierzchni (około 6 ha) są Ogrody Hal Paryskich zrealizowane w latach 80., dziś już wpisane w historię najnowszą architektury krajobrazu jako unikalna przestrzeń
piesza położona w ścisłym centrum wielkiej aglomeracji
[Bieske-Matejak 2003]. Pośród wielu współczesnych
realizacji jest park Joan Miro w Barcelonie z 2006 roku
zajmujący powierzchnię 1,9 he (fot. 4) [Vidiella, 2009].
Park jest w zasadzie rekonstrukcją istniejącego tu
wcześniej ogrodu, która była konieczna ze względu
na budowę dużego parkingu podziemnego i innych
budowli podziemnych, jak zbiorniki na wodę opadową.
Nowy projekt powierzono tej samej firmie BB & CG
Architectes, która projektowała ogród wokół wielkiej
rzeźby Joana Miro 23 lata wcześniej. Pomysł był niezwykle prosty – pokrycie terenu rozległym trawnikiem,
który dobrze eksponuje potężną rzeźbę przywodzącą
na myśl skojarzenie z ideą totemu miasta współczesnego, w ten sposób oznaczonego, oswojonego, a nawet
wyniesionego poza konotacje jedynie utylitarne. Miasto
to posługuje się znakiem kultury i przez to jego wyraz
daleko odchodzi od XX-wiecznego postulatu – formy
zdominowanej przez funkcję.
Parki na terenach poprzemysłowych
Za znak czasu możemy uznać również współczesną tendencję do przekształcania dawnych
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terenów poprzemysłowych w parki i ogrody. Można
by tu przytoczyć wiele przykładów, gdyż działalność
współczesnych projektantów w tym zakresie jest niezwykle obfita. Tereny poprzemysłowe i poskładowe,
a także pokolejowe są dziś często jedyną szansą
wprowadzenia zieleni w obszary ściśle zabudowane.
Tereny takie powstają w zasadzie we wszystkich
wielkich miastach, jak np. wspomniane wcześniej
parki paryskie czy też ostatnio powstała na terenach
dawnej komunikacji miejskiej promenada–ogród
w Nowym Jorku. Z nowych realizacji można by tu
przytoczyć ogród botaniczny w Bordeaux z 2002
roku (fot. 8) jako przykład spółczesnego parku edukacyjno-naukowego [Vidiella, 2009]. Liczący 4,5 ha
powierzchni, zaprojektowany przez Masbach Paysagistes to obiekt zrealizowany w dzielnicy przemysłowej nad Garonna. Prezentacja różnych ekosystemów
i upraw tworzy unikalną „grafikę” tego ogrodu, co
jest zauważalną cechą wielu współczesnych projektów Innym obszarem poprzemysłowym jest teren
nabrzeża jeziora Ontario w Toronto, gdzie zbudowano park HTO zaprojektowany w 2007 roku (fot. 9)
jako specyficzny ogród posadowiony na rozległych
płytach betonowych wychodzących w wodę i stwarzających wrażenie ogromnych pomostów. Pomysł
na aranżację tej przestrzeni opiera się na systemie
pagórków trawiastych ułożonych w nieregularnych
kształtach na powierzchni betonowej, co razem
tworzy, i tu także, specyficzny, graficzny rysunek
tej przestrzeni, co jest dobrze widoczne zwłaszcza
z lotu ptaka. Kolejnym przykładem na współczesną
aranżację nabrzeża pełniącego niegdyś funkcje gospodarcze i przemysłowe, a obecnie przekształcone
w przestrzeń miejską oferującą nową jakość architektury krajobrazu jest Grand Plaza w Melbourne
w Australii (fot. 7), [Vidiella, 2009]. Teren dawnych
doków o powierzchni 3,5 ha został zaprojektowany
jako specyficzny plac zlokalizowany liniowo na
nabrzeżu, gdzie poszczególne funkcje miasta, jak:

komunikacyjna, rekreacyjna, reprezentacyjna spotykają się na jednej przestrzeni tworząc oryginalny
system przestrzenny o silnym układzie liniowym
wzmocnionym przez rzędowe nasadzenia drzewiaste, poprzecinany alejami diagonalnymi tworzącymi
gdzie niegdzie ukośną siatkę. I tu również pojawia
się wrażenie obcowania ze szczególnym rodzajem
graficznego portretu miasta. Godny podkreślenia
jest funkcjonalny i plastyczny aspekt wzajemnego
przenikania się różnych struktur na jednym terenie.
Wydaje się, że po raz pierwszy zasadę taką opisał
i zastosował w swym projekcie Bernard Tchumi
w koncepcji zagospodarowania parku La Villette.
[Barzilay, Harward, Lombard – Valentino, 1984].
Kreacje wybitnych twórców jako element podnoszący atrakcyjność kulturową miasta
W wielu miastach powstają obiekty architektury
będące dziełami wybitnych twórców o nazwiskach
znanych szerokiej publiczności, co ma na celu
zwiększyć prestiż miasta i wesprzeć jego tożsamość
kulturową. Dotyczy to również obiektów architektury
krajobrazu. Za przykład może posłużyć One North
Park w Singapurze [Vidiella, 2009], który zaprojektowała słynna iracka architekta Zaha Hadid (fot. 5, 6).
Park ten jest częścią większego obszaru podlegającego przekształceniom i zajmuje opowierzchnię
3 ha. Podłużna forma parku ułatwia powiązanie terenu
z systemem komunikacji miejskiej, co zwiększa dostępność parku dla rowerzystów i pieszych. Poszczególne ogrody oferują bogactwo obsadzeń roślinnych
w różnych barwach, skomplikowany system wodny
podnoszący w znaczący sposób atrakcyjność tego
obiektu, jak również stylizowane wyposażenie inspirowane formami roślinnymi. Ambicją projektantki było
zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego.
Projekt ten, podobnie jak poprzednie przykłady,
wprowadza swoistą stylistykę „graficzną” przestrzeni
czytelną także w jej realizacji.
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Język plastyczny współczesnej architektury krajobrazu jako wyraz ekspresji miasta
Przytoczone realizacje i projekty skłaniają do refleksji nad językiem plastycznym współczesnej architektury krajobrazu będącego wyrazem ekspresji miasta
jak np jego „totemy”, czy też „grafika” współczesnej
przestrzeni miejskiej, a także formuła przenikania struktur plastyczno-przestrzennych w dzisiejszym mieście.
Podsumowując można wyróżnić następujące cechy
współczesnego języka architektury krajobrazu:
– specyficzna „grafika” współczesnej przestrzeni ogrodowej, układy plamowe, pasmowe, liniowe opisane
wyżej. Można tu także przytoczyć znaną realizację
pasa Republiki w Berlinie właśnie z bardzo czytelnym układem pasmowym trawników i liniowymi
obsadzeniami drzew oraz szeregami fontann.

–

–

–

posługiwanie się językiem geometrii w dynamicznych układach figur prostych jak: elipsy, koła,
prostokąty i kwadraty, fragmenty łuków o zróżnicowanych promieniach, a także osiami w układach
diagonalnych, asymetrycznych.
asymilowanie języka przestrzeni przemysłowych,
technologii, adaptacja infrastruktury przemysłowej
i gospodarczej.
„totemy” miasta w postaci specyficznych budowli lub rzeźb współczesnych, gdzie często
granica między budowlą a rzeźbą jest zatarta.
Tworzy się nowa jakość nazwana przez autorkę
„przedmiotem architektonicznym”, który jest
bardziej obiektem sztuki powstałym pozornie
bez przyczyny niż architekturą utylitarną [Bieske
i Matejak, 2008].
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Geneza twórczego pluralizmu we współczesnej
architekturze – quo vadis architekturo?
The origin of the artistic pluralism in modern
architecture – quo vadis architecture?
Szerokie spektrum zjawisk ideowych i estetycznych zachodzących w okresie ostatnich kilkunastu lat w architekturze stawia w interpretacyjnym i teoretycznym kryzysie tę dziedzinę sztuki. W artykule przedstawiono
wpływ estetycznych transformacji, jakie dokonywały się na przestrzeni dwudziestego wieku w architekturze
na aktualny pluralizm programów i postaw twórczych panujący wśród współczesnych architektów.
Słowa kluczowe: architektura dziś, kryzys współczesnej architektury, estetyka w architekturze XX wieku

The wide spectrum of ideological and aesthetic phenomena happening for the last few years in architecture
presents this field of art in interpretative and theoretical crisis. The article presents the influence of aesthetic
transformations that were happening in the 20th century in architecture on actual pluralism of programmes
and artistic attitudes existing among modern architects.
Keywords: architecture today, crisis of modern architecture, aesthetics in architecture of the 20th century

Koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku
wydaje się być dobrym okresem do podjęcia próby
zwięzłego scharakteryzowania stanu współczesnej
architektury i określenia źródeł pochodzenia aktualnie
panującego twórczego pluralizmu w tej dziedzinie
sztuki. Refleksji towarzyszy data – symbol roku 2000,
która otwiera nowe milenium w dziejach ludzkości.
W przeszłości to wybitne realizacje lub wydarzenia
pozwalały wyznaczać i datować nowe okresy w sztuce. Współcześnie jest inaczej, gdyż trudno wskazać
na same reguły stosowania spójnych kanonów
w architekturze, a ilość wznoszonych obiektów, które

wprowadzają nową jakość estetyczną i światopoglądową do dziedzictwa kulturowego ludzkości rośnie
niewspółmiernie w odniesieniu do poprzednich epok.
Różnorodność powstających idei i form architektonicznych, jak i dynamika ich realizacji jest jedną
z głównych cech dzisiejszej architektury.
Współczesna architektura jest wynikową estetycznych transformacji, oraz podjętych twórczych prób
i eksperymentów, jakich dokonywano na przestrzeni
dwudziestego wieku w sztuce. Jej podstawy zaczęły
kształtować się w pierwszych dekadach ubiegłego
stulecia, gdy to pojawiły się głosy nawołujące do
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konieczności zerwania z mechanicznym powielaniem
historycznej spuścizny poprzednich epok. Już w 1908
roku architekt Adolf Loos w artykule Ornament und
Verbrechen (Ornament i Zbrodnia) manifestował swą
niechęć do historycznie utrwalonej i powszechnie
panującej w świadomości społecznej potrzeby dekorowania nowo powstających budowli i rzeczy użytkowych, uważając działanie to za przejaw kulturowego
prymitywizmu, a nawet tytułowej „zbrodni”, natomiast
ludzi propagujących ten proceder przyrównywał do
„kryminalistów” twierdząc, że człowiek z naszej kultury, który tatuuje swoje ciało, jest albo przestępcą,
albo degeneratem [1]. Loos dostrzegał podobną
analogię w odniesieniu do architektury, czy wytwarzanych przedmiotów codziennego użytku – pisząc
– Odkryłem następującą prawdę i zaprezentuję ją
światu: „ewolucja kultury polega na usuwaniu ornamentu z artykułów codziennego użytku”. Myślałem,
że tym stwierdzeniem dostarczę wszystkim powodów
do zadowolenia. Ale nikt mi nie podziękował. Ludzie
byli przygnębieni. Smuciło ich to, że nie będą już
mogli stworzyć nowej dekoracji [2]. Architekt konsekwentnie wcielał w życie swoje odważne jak na owe
czasy przekonania realizując projekty domu przy
Michaelerplatz (1909–1911), domu Steinera (1910),
domu Scheua (1912–1913) i wielu innych, wdrażając
1. Burj Khalifa – Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie /
2004–2010 r. / Skidmore, Owings & Merrill, fot.: REUTERS/
Matthias Seifert, [w:] internet: www.worldarchitecturenews.
com
2. Viaduc de Millau – nad doliną rzeki Tarn / Francja /
2001–2004 r. / Foster and Partners, [w:] internet: http://
projets-architecte-urbanisme.fr/images-archi/viaduc-millaupont-haubans.jpg
3. Kaplica w Valleacerón / Hiszpania / 2000 r. / Sancho-Madridejos Architecture Office, [w:] Cohen Jean-Louis, Moeller G.
Martin Jr. (editors), Liquid Stone New Architecture in Concrete,
Birkhäuser, Basel – Boston – Berlin 2006, s. 161
4. Kaplica brata Klausa / Mechernich / Niemcy / 2007 r. /
Peter Zumthor, fot.: Walter Mair, [w:] Architektura & Biznes,
nr 7/8/2007, s. 39.

jednocześnie koncepcję „Raumplanu”, czyli przestrzennego zróżnicowania poszczególnych pomieszczeń poprzez zastosowanie ich różnej wysokości.
Poglądy te znalazły późniejsze odzwierciedlenie
w funkcjonalizmie i ruchu modernistycznym. Podobnie jak prace Adolfa Loosa odnoszące się do formy
i przestrzeni w architekturze, tak zapoczątkowany
przez Kazimierza Malewicza w 1913 roku kierunek
suprematyzmu w malarstwie abstrakcyjnym zmieniał
oblicze nowej rzeczywistości w sztuce, zakładając jej
całkowite oderwanie od utartych dotąd realiów i standardów, zrywając z jej narracyjną rolą i przedmiotowością, a stawiając na redukcję środków wyrazu
i znaczenie supremacji czystego odczucia w twórczej
działalności artysty. Jak pisał Malewicz – Istota i znaczenie twórczości artystycznej są jednak stale niedoceniane, jak zresztą zasada każdego twórczego trudu;
a przecie zawsze i wszędzie jedynym źródłem wszelkiej pracy formotwórczej jest doznanie [3]. Z czasem
płaskim kompozycjom malarskim, złożonym z elementarnych form geometrycznych (kwadratu, prostokąta, koła, linii prostej, krzyża), artysta nadał trzeci
wymiar tworząc tzw. architektony, które stały się studiami przestrzennymi ideologii suprematyzmu, a tym
samym rozszerzały zakres tego kierunku. Dzięki takiemu działaniu abstrakcyjny obraz mógł stać się
pretekstem dla powstania nowych form architektonicznych. Potrzeba zmian nastąpiła nie tylko w sposobie podejścia do kształtowania bryły i organizowania przestrzeni (funkcji) budowli, ale także w zakresie
tworzywa (materii), z której wznoszono obiekty. Nowe
czasy wymagały nowych materiałów – zgodnie z myślą jednego z postulatów ogłoszonych w manifeście
Futurist Architecture przez Antonio Sant’Elie w 1914 r.
Proklamowano tam zastąpienie dotychczas stosowanych materiałów (drewna, kamienia, cegły) nowymi,
tak by kształtować architekturę na miarę nowych
warunków życia, opierając się na estetyce zbrojonego betonu, stali, szkła, tektury [4]. Wśród wszystkich
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głosów zrywających z tradycyjnym językiem form
znajdującym odzwierciedlenie w eklektycznych neohistoryzmach i secesji oraz nawołujących do radykalnych przemian w architekturze i sztuce najsilniej
zaznaczyła się swą twórczą i programową postawą
grupa uczniów i pracowników jednego z współzałożycieli Niemieckiego Związku Twórczego (Der Deutsche Werkbund) – Petera Behrensa. Należeli do niej
Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe i Charles
Eduard Jeanneret (Le Corbusier). Rysujący się radykalny antytradycjonalizm i chęć przeprowadzenia
rewolucji estetycznej w architekturze i sztuce na
miarę potrzeb ówczesnych czasów oraz wykorzystanie nowych możliwości technicznych „epoki maszyn”,
zapoczątkowało powstanie szeroko rozumianego dziś
ruchu modernistycznego i tzw. stylu międzynarodowego. U jego podstaw znalazła się filozofia puryzmu
obwieszczona przez Amédée Ozenfanta i Le Corbusiera na łamach pisma „Espirit Nouveau” („Nowy
Duch”). Głosiła ideologię, wg której opracowano
program czystej formy – opartej na czytelnej prostocie, elegancji i zazwyczaj prostokreślnej geometrii,
a rodziła się na zasadzie naturalnej selekcji w procesie twórczym artysty. Zarówno poglądy Adolfa Loosa
jak i doktryny puryzmu, czy czołowe osiągnięcia
Miesa van der Rohe (pawilon wystawowy w Barcelonie, Nowa Galeria Narodowa w Berlinie, Dominion
Center w Toronto) ze sztandarowym hasłem Less is
more (Mniej znaczy więcej), stały się fundamentem
dla cieszącej się popularnością w ostatnich latach
XX wieku architektury utrzymanej w duchu minimalistycznym, czy tzw. minimal artu. Wśród jej współczesnych przedstawicieli można wymienić choćby Japończyka Tadao Ando, czy hiszpańskiego architekta
Alberto Campo Baezę, którzy do dziś konsekwentnie
w swojej twórczości realizują i rozwijają założenia
tego ascetycznego nurtu. Również sformułowane
przez Le Corbusiera pięć zasad nowej architektury
i wcielenie ich w życie przy projekcie Willi Savoye

w Poissy (1928–1930), czy realizacja Unite d’Habitation (jednostki mieszkaniowej) w Marsylii (1946–1952)
na zawsze zmieniło oblicze i standardy dzisiejszej
architektury mieszkaniowej. Paradoksalnie do upadku stylu międzynarodowego przyczyniło się w znacznym stopniu wdrażanie nowoczesnych idei modernizmu właśnie do architektury mieszkaniowej.
Tworzone nowe środowisko i warunki życia wedle
najbardziej postępowych i nowatorskich programów
architektoniczno-urbanistycznych oraz stawiane założenia formalne i estetyczne na miarę purystycznej
stylistyki wyzwalały w mieszkańcach najgorsze odruchy wandalizmu, agresję i wysoką przestępczość.
Charles A. Jencks określił nawet dokładny czas
i miejsce śmierci architektury modernistycznej: Architektura modernistyczna umarła w St. Louis w stanie
Missouri 15 lipca 1972 roku, o godzinie 15.32 (mniej
więcej), kiedy to niesławne osiedle Pruitt-Igoe, a raczej
kilka jego wielkopłytowych bloków, otrzymało końcowy coup de grâce za pomocą dynamitu. Czarni
mieszkańcy tych bloków rozwalali, niszczyli i psuli, co
tylko się dało. Nic nie pomogło pakowanie milionów
dolarów w utrzymanie (malowanie, wstawianie nowych
szyb i naprawianie wind) i w końcu położono kres
nieszczęsnym budynkom: bum, bum, bum... [5]. Wydarzenie to w środowisku krytyków, twórców architektury i urbanistów, może nie wzbudzałoby tak dużych kontrowersji i pytań o popełnione błędy oraz
przyczyny braku społecznej akceptacji dla przyjętych
rozwiązań, gdyby nie fakt, że – jak pisze dalej
Ch. Jencks – Pruitt-Igoe zostało wzniesione zgodnie
z najbardziej postępowymi ideami CIAM-u (Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej).
W roku 1951 projekt otrzymał nagrodę przyznawaną
corocznie przez American Institute of Architects.
Osiedle składało się z czternastopiętrowych bloków
z wielkiej płyty, z racjonalnymi „uliczkami w powietrzu”
(które były zabezpieczone przed samochodami, ale
jak się okazało nie przed zbrodnią), „słońcem, prze-
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strzenią i zielenią”, czyli corbusierowskimi „trzema
radościami urbanisty” (przeciwstawionymi tradycyjnym
ulicom, ogrodom i przestrzeni półprywatnej). Ruch
kołowy i pieszy rozdzielono, przewidziano również
miejsce na boiska, lokalne urządzenia komunalne,
takie jak pralnie, żłobki i kąciki na ploteczki. Osiedle
było więc pełne racjonalnych substytutów tradycyjnych wzorów. Ponadto styl purystyczny, czysta i zdrowotna metafora szpitala miały przez zbawienny wpływ
obudzić podobne zalety w mieszkańcach. Dobra
forma miała doprowadzić do powstania dobrej treści,
a w każdym razie dobrego zachowania; czyli inteligentne planowanie abstrakcyjnej przestrzeni powinno
ukształtować właściwy sposób bycia. Niestety jednak,
te naiwne idee, przyjęte od doktryn filozoficznych
racjonalizmu, behawioryzmu i pragmatyzmu, okazały
się tak samo irracjonalne jak same filozofie [6]. W końcu panujący do lat 60. styl międzynarodowy staną
w obliczu kryzysu swych idei wynikającego głównie
z rosnących antyspołecznych nastrojów związanych
z prezentowanymi rozwiązaniami, które w nietrafiony
sposób wdrażano na szeroką skalę w życie. Również
w znacznym stopniu ograniczenia wynikające z wyczerpujących się już możliwości zastosowania form,
opartych na powtarzanych kombinacjach geometrii
tzw. pudełka, oraz pewne znużenie estetyką szkła,
stali i betonu wpłynęło na stagnację i recesję tej
ideologii. Doprowadziło to w końcu do przełomu,
a właściwie rozłamu na dwa przeciwstawne światopoglądowo bieguny ukierunkowujące dalszy rozwój
architektury na następne dekady. Pierwszy – jak pisze
Józef Tarnowski – polegał na rewitalizacji aksjologii
modernizmu przez rzeczywiste, a nie tylko deklaratywne dostosowanie formy do funkcji i zarazem przez
zastosowanie nowoczesnych technologii. Oznaczało
to akceptację modernistycznej teorii i równoczesne
odrzucenie bieżącej praktyki realizowanej w ramach
stylu międzynarodowego. Z tych tendencji zrodził się
nurt odnowionego modernizmu, czyli neomoderni-

zmu (...) – który to termin Charles Jencks określił
mianem „późnego modernizmu”. Drugi kierunek polegał na zanegowaniu zarówno teorii, jak i praktyki
modernizmu i zwróceniu się do tradycji odrzuconej
przez modernizm. Z tego nurtu zrodził się postmodernistyczny neotradycjonalizm [7]. Ten coraz silniej klarujący się podział w historii architektury drugiej połowy
dwudziestego wieku, ugruntowany konglomeratem
pochodnych i ewoluujących dalej nurtów w ramach
postmodernizmu i neomodernizmu, należałoby uznać
za punkt zwrotny, mający istotne znaczenie dla mocno
uwidocznionego i pogłębiającego się aktualnie pluralizmu twórczego w dzisiejszej architekturze i być może
należy upatrywać w nim początku nowej epoki „wielkich twórców” w architekturze, na której krystalizujący
się obraz zwraca uwagę Dariusz Kozłowski pisząc –
Dziś jest inaczej. Wydaje się, że nie ma już kierunków
architektury – jest tylko oryginalność wielkich twórców.
Każdy z nich czyni architekturę na swój sposób i nie
widać jakiejś jednej teorii architektury, czy nawet prób
porozumienia w tym zakresie. Nie ma zrozumienia
między mówiącymi różnymi językami – zdezorientowani pozostają także naśladowcy. Naczelną wartością
stała się nie tylko sztuka, zwana architekturą, ile „konwencja” umożliwiająca przychylne zaakceptowanie
nowych kształtów i ich przyjazny odbiór. Jeżeli widz
zaakceptuje konwencję, dalsza zabawa staje się przyjemnością, lecz do końca nie jesteśmy pewni – opera
seria to, czy – buffo. Architektura minimum i „architektura w pióropuszu” bywają akceptowane jednako.
Sztuka budowania rzeczy dziś nie jest wyrażeniem
plastycznym jakiegoś określonego ideału. Jest wyrażeniem każdego ideału, któremu architekt potrafi nadać
formę [8].
O bogactwie (zróżnicowaniu) estetycznym współczesnej architektury przesądza zatem pluralizm
stylistyczny, wywodzący się bardziej z oryginalności
„wielkich twórców”, niż z jakichś wspólnych cech stanowiących fundament nowego, czytelnego kierunku
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w architekturze. Zjawisko to wymyka się ogólnej klasyfikacji, doprowadzając do pewnego kryzysu teorię
i estetykę architektury, a zaostrzająca się polaryzacja pomiędzy dokonaniami czołowych światowych
architektów sprawia, iż zdezorientowane pozostają
nie tylko następne pokolenia młodych twórców, ale
i krytyków sztuki poszukujących materialnego i przestrzennego wyrazu dla określenia zróżnicowanego
charakteru rodzącej się architektonicznej tożsamości
nowego milenium. Sięgając do przykładów znaczących dzieł architektury zrealizowanych w ostatnich
latach, można wymienić zarówno te bijące kolejne
rekordy inżynierskie, jak najwyższy obecnie wieżowiec Burj Khalifa (828 m, projekt: Skidmore, Owings
& Merrill, il. 1.) wzniesiony w Dubaju (Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2004–2010 r.), czy zaprojektowany
w pracowni Normana Fostera najwyższy wiadukt
(Viaduc de Millau, 2001–2004 r., il. 2.), z filarami sięgającym wysokości 341 m, zlokalizowany nad doliną
rzeki Tarn w południowej Francji, jak i te niewielkie,
skromne, wznoszone bez wielkiego rozmachu, ale nacechowane indywidualnym i kreatywnym podejściem
twórcy do współczesnej myśli architektonicznej, czego przykładem może być budynek prywatnej kaplicy
w Valleacerón (Hiszpania, 2000 r., il. 3.) zaprojekto-

wanej przez Sancho-Madridejos Architecture Office,
jak też realizacja niewielkiej kaplicy brata Klausa
(Mechernich, Niemcy, 2007 r., il. 4.) projektu Petera
Zumthora, któremu w 2009 roku przyznano nagrodę
Pritzkera, czy wzniesiony niewielki dom w Kohoku
(Japonia, 2008 r.) autorstwa Torafu Architects. Przytoczenie tych skrajnych przykładów obrazuje nie
tylko różne sposoby podejścia twórców do rozumienia architektury jako sztuki, ale także przedstawia
odmienne kategorie uprawiania tego zawodu. Od
architekta – artysty – rzeźbiarza, przez odważnego,
podejmującego skomplikowane wyzwania inżyniera,
po architekta-przedsiębiorcę, działającego na globalnym rynku, tworzącego z architektury produkt
– wydarzenie medialne. W efekcie powstający tygiel
idei, estetyk i zróżnicowanych form dzisiejszych
budowli stawia pytania o spójność charakteru i kierunki w jakich podąży dalszy rozwój architektury. Czy
„demokratyczna” swoboda postaw i programów twórczych stanie się wyznacznikiem dla nowych czasów,
pozbawionych wspólnego mianownika – współczesnego stylu – porządkującego w jakikolwiek sposób
cechy tożsamości nowych dziejów w architekturze?
W obliczu teoretycznego kryzysu pytania te wydają
się być otwarte – pozostaje dyskusja.
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Narracje struktury w architekturze
współczesnej. Wybrane aspekty
Narrations in structures of contemporary
architecture. Chosen aspects
Tematem artykułu jest omówienie wpływu formy struktury na sposób odczytywania (narracji) obiektu prowadzonej przez architekta. Wpływ ten został omówiony w oparciu o wybrane przykłady w odniesieniu do
tradycji modernizmu, postmodernizmu, dekonstuktywizmu i neomodernizmu.
Słowa kluczowe: narracja, struktura

The subject of this article is about influence of form of the structures on the way of reading (narration) of
object, made by architect. This influence is described on the base of chosen examples in relation to tradions
of modernism, postmodernism, deconstructivism and neomodernism.
Keywords: narration, structure
Struktura jako narracja (komunikat) architektoniczny ostatnich dziesięcioleci
Pojęcie narracji wyprowadzone jest z teorii literackich
i odnosi się do opisu elementów tekstu tworzących
fabułę, budujące rozwój akcji [1]. Współcześnie badania nad narracją prowadzone są przez dział nauki
jakim jest narratologia, która odwołuje się do badań
strukturalnych. Narratologia wyróżnia dwa podstawowe
poziomy badania tekstu: (1) samej narracji prowadzonej
w danym tekście – opowiadaniu oraz (2) ukrytej struktury, w której prowadzone jest dane opowiadanie. Ten
sposób analizy utworu wykorzystywany bywa także do
analiz innych, pozaliterackich utworów. Wykorzystując
strukturalną metodę analityczną badaniom poddano

poza językoznawstwem m.in. psychologię, socjologię,
filozofię i inne. Metoda ta ma także zastosowanie do
badań nad historią sztuki i architektury.
Współczesna architektura analizowana bywa z różnych perspektyw, co zapewne jest wynikiem konstatacji, iż sposób jej tworzenia oraz jej dalszy wpływ na
rzeczywistość jest wielowymiarowy. Powoduje to potrzebę ciągłego redefiniowania pojęć podstawowych,
w tym jej definicji, obszaru, teorii, a w konsekwencji
sposobu jej tworzenia i podstaw zawodu architekta.
W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
poza wartościami utylitarnymi, architektura staje się coraz bardziej rodzajem informacji – komunikatu skierowanego do jej odbiorców. W tym kontekście podobnie

* Bizio Krzysztof, dr inż. arch., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Architektury Współczesnej, Teorii
i Metodologii Projektowania.
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jak w narratologii jej idee i wytwory odczytywać można
także na: (1) poziomie rozwiązań utylitarnych; oraz (2)
poziomie dotyczącym analizy struktury, rozumianej
jako wypowiedź (narracja) jej autora (architekta).
Rozwój narratologii przypada na lata 60., 70. i 80.
XX wieku i związany jest z takimi postaciami jak: Claude Levi-Strauss, Ronald Barthes, Tzvetan Todorow
i innymi. Na gruncie architektonicznym nawiązania do
tych teorii znaleźć można u kilku autorów, z których
za ważniejsze, ze względu na dokumentacje ewolucji
poglądów, uznać można prace Christophera Alexandra: Notes on the Synthesis of Form (1964), A Pattern
Language (1977) oraz ostatnia seria The Nature of
Order [2] (2003–2004).
Jednak praktyczną świadomość znaczenia struktury w teorii architektury ostatnich trzydziestu lat
powiązać należy z teoriami Jacquesa Derridy i jego
wpływowi na architektoniczną awangardę. W pracach
części architektów z końca lat 80. i początku lat 90. XX
wieku widać wyraźne porzucenie postmodernizmu,
powrót do idei modernistycznej struktury, która uległa
rozbiciu (dekompozycji).
Prace dekonstruktywistów i ich odrzucenie figuratywności pozwoliło na nowo uczynić ze struktury
element narracji architektonicznej.
Od początku lat 90. XX wieku w architekturze
awangardowej pojawia się nowe pokolenie architektów, nazywanych neomodernistami, którzy odcinają
się od dekonstrukcji, rehabilitują tradycję modernistyczną, ale nadają jej odmienne, często aluzyjne
i symboliczne znaczenie. Struktura stała się na powrót
elementem wypowiedzi (opowieści) świadomie wykorzystywanej przez architektów, tak jak czyni się to
obecnie także w innych pozaliterackich kategoriach
sztuki, takich jak teatr czy film.
Analiza sposobu wykorzystania struktury jako
narracji przestrzennych służyć może refleksji nad metodologią i sposobem społecznego komunikowania
się poprzez dzieło architektoniczne.

Modernistyczna afirmacja struktury
Architektura modernistyczna w swoich różnych
postaciach związana była z pojęciem struktury, jako
elementem ją konstytuującym. Oparcie się w początkach ruchu (lata 20. i 30. XX wieku) na ideach
elementaryzmu i funkcjonalizmu doprowadziło do
sytuacji, w której dzieło modernistyczne tamtego
okresu odczytywać można jako ideogram struktur
formalno-funkcjonalnych.
W latach 50. pojęcie modernistycznej struktury
ulega uplastycznieniu, kierując się w stronę architektury gestu [3], w której struktura przybiera często
figuratywną postać [4].
Równocześnie rozwój idei strukturalnych doprowadza do powstania takich kierunków jak: brutalizm,
metabolizm, czy strukturalizm, w których wszystkie
elementy składni architektonicznej przyporządkowane
zostają strukturze i jej apoteozie. Okres ten jest czasem
największego triumfu strukturalizmu w architekturze
współczesnej. Pewne jego wątki w latach 70. XX w.
i później podjęte zostają przez twórców hi-tech, którzy,
poza fascynacją technologią, rozumieją swoje projekty
zgodnie z duchem corbusierowskiej maszyny.
Apoteoza struktury w modernizmie w istocie
wyraża szerszą fascynację ówczesnej kultury dla
techniki i umasowienia życia społecznego. Człowiek
– twórca – architekt chce tworzyć ramy dla innych,
które oni mają wypełnić życiem. Ramy te wyrażają
oświeceniowe cele i dlatego formowane są najczęściej w kartezjańskich układach. Przykładów tego typu
narracji znaleźć można wiele w różnych częściach
świata, gdyż wyrażały one ogólną, internacjonalną
tendencję [5].
Artefakt i jego narracja w architekturze postmodernizmu
Powstanie architektury postmodernistycznej traktować można w znacznej mierze jako reakcję na doktrynę architektury modernistycznej, a szczególnie na
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jej strukturalną postać. Postmodernizm krytykował
strukturalne podstawy projektowania i postulował
wprowadzenie pojęć sprzeczności i złożoności struktury, w opozycji do modernistycznej monostruktury.
Krytyka ta podjęta została zarówno w skali urbanistycznej (m.in. J. Jacobs The Death and Life of Great
American Cities), jak i architektonicznej (R. Venturi
Complexity and Contradiction in Architecture i Learninig from Las Vegas).
Mimo wielu postaci postmodernizmu w architekturze, można zaryzykować tezę, że dążył on raczej do
zatarcia wartości strukturalnych, zastępując je figuracją o charakterze artefaktu w ujęciu przestrzennym
[6] lub symbolicznym [7]. Na gruncie polskim idee
wieloznaczności struktury, jej rozbicia i symboliczności podjęte zostały w twórczy sposób przez Dariusza
Kozłowskiego [8] i znalazły swoją najpełniejszą praktyczną realizację w projekcie Wyższego Seminarium
Duchownego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie.
Relację postmodernizmu wobec struktury opisać
można z jednej strony jako negację modernistycznej
postawy ją afirmującej, z drugiej jako poszukiwanie
narracyjnej wieloznaczności przestrzeni, głównie
przez stosowanie symboliki. Architektura, podobnie
jak to miało miejsce w eklektyzmie, stała się opowieścią, przekaźnikiem informacji, co jednak dokonywało
się w jednak raczej w figurze niż w strukturze.
Dekonstrukcja struktury architektonicznej jako
opowieść o czasie
Termin dekonstrukcja stworzony został przez Jacquesa Derridę i opisywał sposoby interpretacji tekstu
i języka, w którym tekst był wyrażony. Derrida akcentował znaczenie dekonstrukcji jako sposobu odczytywania tekstu na różne możliwe sposoby (nie ma nic
poza tekstem). Dekada dekonstrukcji w architekturze
związana była z powtórnym odkryciem struktury, choć
sposób jej wykorzystania nie miał wcześniejszych

precedensów i odznaczał się autorskim podejściem.
Nowy sposób podejścia do problemu ilustrować
może zestawienie prac trzech czołowych twórców
dekonstruktywizmu: Petera Eisenmana, Bernarda
Tschumiego i Daniela Libeskinda.
Drogę Eisenmana opisać można jako drogę twórcy, który rozpoczął swoje poszukiwania w miejscu,
w którym pozostawili je modernistyczni strukturaliści (okres ten wyraża najpełniej House VI – Frank
residence w Comwall, Connecticut z 1972 r.); aby
następnie rozbić tą strukturę i zinterpretować ją na
nowo (kluczowe z punktu widzenia narracji struktury
to: Wexner Center w Columbus w Ohio (1989); z Nunotani building w Tokio z 1991 r. i Greater Columbus
Convention Center w Columbus w Ohio z 1993 – ilustracja nr 1). Dla Bernarda Tschumiego struktura stała
się wynikiem wzajemnego nałożenia i przenikania,
walorem rodzącym się poprzez złożoność i przyjemność architektury [9]. Architektura Daniela Libeskinda
nazywana bywa narracją pamięci, a jego dzieła interpretować można jako rodzaj labiryntu, powstałego
poprzez połączenia niematerialnych wartości.
Dekompozycja struktury w architekturze końca lat
80. i początków lat 90. XX wieku rozumiana może być
jako reakcja na zmiany, jakim w tamtym okresie poddany został świat. Dotyczyły one tak podstawowych
części życia społecznego jak: ekonomia, polityka, czy
też rodząca się nowa technologia i ponowoczesne
stosunki społeczne. W przeszłość odchodziła epoka
zimnej wojny, a w jej miejsce rodziła się nowa rzeczywistość, której opisem stała się fragmentaryzacja
i świadome wpisanie roli przypadku w jej tworzenie.
Przewrotność neomodernistycznej struktury
Architektoniczny neomodernizm jest postawą
obecną we współczesnej architekturze od kilkunastu
lat. Stanowi on rodzaj swoiście pojętego eklektyzmu,
nawiązującego do dokonań modernistycznych, który
łączy charakterystyczne dla modernizmu struktury
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z rodzajem gry intelektualnej, typowej wcześniej dla
postmodernizmu. Za centralną postać tego nurtu
uznaje się Rema Koolhaasa, który w swych publikacjach (Delirious New York. A Retroactive manifesto
of Manhattan (1978), SMLXL (1995), Content (2003))
stworzy teoretyczne i praktyczne podstawy do
nowego spojrzenia na rzeczywistość przestrzenną
przełomu XX i XXI.
Pod wpływem teorii Koolhaasa pozostaje holenderska grupa projektowa MVRDV [10], której prace
uznać można za bardzo reprezentatywne dla współczesnego neomodernizmu. Zaprojektowany przez
nich w roku 2000 Pawilon Holenderski na wystawę
Expo w Hanowerze to modernistyczna, żelbetowa
rama, w którą wtłoczono sztuczne, symboliczne krajobrazy. Także inne realizacje architektoniczne opierają
się na tej metodzie projektowej. I tak na przykład
w projekcie Silodam (Amsterdam 2003) prostopadłościenna bryła budynku podzielona zostaje poprzez
wprowadzenie zróżnicowanych faktur elewacyjnych,
a pierwsza znana realizacja grupy, która utorowała

jej drogę do międzynarodowej kariery – budynek
WoZoCo w Amsterdamie (1997) – pomyślany został
jako prostopadłościenna bryła, z której powysuwano
niczym szuflady mniejsze prostopadłościany.
Podobną metodologię projektową stosują także inni
neomoderniści. Holenderskie biuro Mecanoo w projekcie FiftyTwoDegrees w Nijmagen (2007) poddało
twórczej modyfikacji typową formułę miesowskiego
wieżowca, a młoda hiszpańska grupa Subarquitectura
zaprojektowała w Madrycie budynek 360 House, którego idea opiera się na skręceniu prostopadłościanu
o 360 stopni (ilustracja nr 2). Zabieg taki potraktować
można jako typowy dla metody neomodernizmu, będący równocześnie strukturalnym i ironicznym.
Takie podejście do metodologii projektowania
wydaje się posiadać szerszy walor opisujący współczesność: ukłon w stronę tradycyjnej struktury jako
konstytuanty formy, przy równoczesnym rozbiciu
powagi tej struktury. Projekty te wpisują się w narracyjny tryb analizy dzieła architektonicznego, który
prowadzony jest na poziomie struktury.

przypisy
[1] Tak rozumianą narrację definiował już Arystoteles, który
określał ją jako opowieść, posiadającą początek, środek,
koniec oraz wiążący je wątek główny.
[2] The Nature of Order: (1) The Phenomenon of Life, (2)
The Process of Creating Life, (3) A Vision of a Living World,
(4) The Luminous Ground.
[3] Przez to pojęcie autor rozumie rozwój struktur plastycznych takich autorów jak: F. Candela, P. L. Nervi, E. Saarinen
i inni.
[4] Figuratywność ta miała często niezamierzoną przez
autorów postać, o czym pisze Ch. Jencks [w:] Architektura późnego modernizmu i inne eseje, Arkady, Warszawa
1989.

[5] Na gruncie polskim tego typu idee badał Oskar Hansen, twórca LSC (Linearnego Systemu Ciągłego), tworząc
koncepcję Formy Ciągłej.
[6] Za sztandarowy przykład narracji postmodernistycznej
polegającej na przestrzennym zestawieniu symboli – architektonicznych artefaktów – uznać można projekt domu dla
Vanny Venturi w Chestnut w Pensylwanii (1964).
[7] Wiele projektów postmodernistycznych zachowywało w swej istocie struktury przestrzenne wywodzące się
z myślenia modernistycznego, dekorując jedynie elewację.
Przykładem takiego myślenia może być jeden z najbardziej
znanych projektów postmodernistycznych biurowca Portland
Building autorstwa M. Gravesa (1982).
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[8] Na temat formy w dobie (w tym struktury) czytaj
[w:] D. Kozłowski Projekty i budynki 1982–1992; Figuratywność i rozpad formy w architekturze doby postfunkcjonalnej,
Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury. Politechnika Krakowska, Kraków 1992.

[9] Okres swoich poszukiwań z lat 70. B. Tschumi podsumowuje w The Pleasure of Architecture (1978) i projekcie
Parc de la Villette (1982) .
[10] Grupę tworzą: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie
de Vries.
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Wojciech Chmielewski*

Spektakl emocji
Spectacle of excitements
W architekturze światowej dnia dzisiejszego dominuje pogląd o niezwykłej roli sprawczej wybitnych dzieł.
Z jednej strony podsyca to rywalizację wśród zachodnich architektów o lukratywne zlecenia ze strony nowych
„lokomotyw” globalnego rozwoju oraz krajów rozwijających się, dzięki czemu powstają dzieła niezwykłe
a zarazem spektakularne. Z drugiej strony, następuje zanik rodzimej, regionalnej myśli architektonicznej, co
przyczynia się do kulturowej unifikacji. Tę niechlubną tezę potwierdzają oczywiście chlubne wyjątki.
Słowa kluczowe: architektoniczny marketing, globalizacja, spektakularna architektura

In the world architecture of contemporary dominate the opinion about extraordinary creative role of outstanding works. In one side fuel it a rivalry among the west architects about a lucrative orders from sides a new’s
“locomotives” a global progress and the countries which civilization had a strong progress, the refore come
into being works extraordinary, but also most spectaculary. However, a follow decline of native, a regional architecture thoughts, what contribote a cultural unifications. The “an pride” thesis a confirm – of course a “pride”
exceptions.
Keywords: an architectural marketing, globalization, a spectacular architecture
Mówiąc o „Architekturze Dziś” musimy mieć
przede wszystkim na uwadze architekturę znaczącą, w rozumieniu – widoczną, absorbującą myśli
i odczucia, także wyróżniającą się spośród ogromu
dzisiejszych produkcji architektonicznych zapewne
skalą i estetyką. Tak rozumiana architektura zawsze
występowała, także w poprzednich epokach jako nie
w pełni uświadomiona, ale zawsze jednak „Architektura Dziś”. Dla jej pomyślnego trwania bardzo istotne
były dwa konteksty: urbanistyczno-architektoniczny
i społeczno-polityczny. Pod tym względem dzisiejsza
architektura podlega tym samym uwarunkowaniom

co dawniej, a profesja architektoniczna zawsze była
i jest służebna wobec mecenatu.
Jest jednak coś, co odróżnia architekturę – powiedzmy ostatnich dziesięcioleci – od poprzednich
wielkich epok. To przypuszczalnie brak cech regionalnych w nowo powstających obiektach architektonicznych przypisanych ściśle określonym kręgom
kulturowym czy nawet narodowym. Trend ten zapoczątkowany XX-wiecznym stylem międzynarodowym
trwa do dziś i podsycany mechanizmami globalizacji
przybiera ciekawe oblicze. Szczególnie izolacjonizm
państw narodowych czy państw opóźnionych cywiliza-
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cyjnie, z reguły nie sprzyjał przenoszeniu idei i stylów
architektonicznych na rodzimy grunt. Ale i tu identyfikacja obiektu architektonicznego z określoną epoką
lub stylem była do początku XX wieku zachowana.
Twórczość architektoniczna funkcjonowała bowiem
opierając się na kanonach.
Dzisiejsza architektura służy między innymi celom
marketingowym, zwłaszcza ta w wykonaniu znanych
światowych architektów. Taki pogląd przyświeca nie
tylko europejskim miastom, w których znalazł podatny
grunt wśród decydentów ze względu na dominującą
wśród nich przemożną potrzebę sukcesu i konkurencyjną walkę o wartość dodaną. Obecnie, potrzebę
sukcesu przeżywają zwłaszcza kraje rozwijające się. Ich
przywódcy, jego osiągnięcie widzą poprzez realizację
obiektów spektakularnej architektury w kluczowych dla
kraju, już istniejących ośrodkach miejskich. Ponieważ
potencjał intelektualny Zachodu nadal dominuje w zglobalizowanym świecie, dlatego też znani zachodni architekci zapraszani są do projektowania najważniejszych
budowli publicznych poza Europą. W ten sposób,
chcąc nie chcąc, przenoszą swoje idee na obcy grunt,
nie licząc się przeważnie z miejscową tradycją i kulturą.
Takie też jest najprawdopodobniej zapotrzebowanie
politycznych decydentów. Bowiem ich przekonanie, że
nowoczesna, spektakularna architektura w wykonaniu
słynnego architekta rozsławi miasto lub przywódcę
kraju, jest bardzo silne szczególnie w krajach, które
pragną zaistnieć na arenie międzynarodowej.
To przecież nic innego, jak architektoniczny
marketing. Istotne jest to, że zaproszeni architekci
rzadko nawiązują do kultury lokalnej, ponieważ ma
być „światowo” a przez to wyjątkowo. Jeśli zdarzają
się takie wyjątki, to wynikają one przede wszystkim
z wrażliwości znanego architekta. Tak było w przypadku Muzeum Sztuki Islamu w stolicy Kataru Doha, projektu mistrza I. M. Pei. Muzeum zrealizowano w 2007
roku, ma kształt geometrycznej piramidy powstałej
z kilku przenikających się prostopadłościanów. Już

takie podejście do koncepcji przestrzeni muzeum
ma bezpośrednie konotacje z kształtem islamskich
świątyń. Wykonane zewnętrzne „ubranie” z wapienia w piaskowym kolorze dopełnia reszty skojarzeń
z budowlami Półwyspu Arabskiego. Być może nie
jest to nic nadzwyczajnego, gdy spojrzymy na ten
obiekt z perspektywy przeszło 1000-letniej tradycji
przenikania się kultur – zachodniej i wschodniej – na
obszarze Europy i Bliskiego Wschodu.
Nieco inaczej został oceniony wielki Norman Foster
w Astanie, nowej stolicy Kazachstanu, po wykonaniu
projektu meczetu. Prezydent tego kraju odrzucił koncepcję obiektu o ograniczonym kształcie przypominającym plaster miodu, określając go jako za mało
islamski. Ale to wyjątkowy przypadek nieakceptacji,
na tle sporej ilości inwestycji w obiekty użyteczności
publicznej powstających w ostatnich latach w krajach
Bliskiego i Środkowego Wschodu. Ten sam Norman
Foster zaprojektował dla tejże Astany gigantyczne
centrum rozrywkowe Khan Shatyry w postaci największego namiotu świata o kształcie stepowej jurty, tyle
tylko, że w całości ze szkła i o wysokości 150 metrów.
Nasuwa się zatem pytanie, ile w tym obiekcie lokalnej
tradycji, a ile wyrafinowania samego architekta? Czy
to możliwe, że mógł działać wyłącznie na polityczne
zamówienie rezygnując z ambicji twórczych?
Bejrut, stolica Libanu, po wojennych doświadczeniach pragnie stać się metropolią i najważniejszym miastem Środkowego Wschodu. Cel ten chce osiągnąć,
między innymi, za pomocą nowoczesnej architektury
realizowanej w śródmieściu miasta, projektowanej
przez duet szwajcarskich architektów – Jacquesa
Herzoga i Pierra de Meuron. Dla luksusowego apartamentowca o 27 kondygnacjach niewątpliwą inspiracją
były bliskowschodnie, antyczne miasta-ogrody. Nieregularną architekturę wieżowca pokryją w całości „zielone ściany”, pod którymi zniknie materialna struktura
współczesnej konstrukcji monolitycznej. Tylko razi ta
skala obiektu pośród tradycyjnej zabudowy śródmiej-
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skiej! Ale jej przyczyn należy szukać w komercyjnym
wymiarze przedsięwzięcia, warunkującym przecież
jego sukces. Budynek Beirut Terraces łącznie z luksusową mariną dla jachtów ma świadczyć o pokojowych
zamiarach miasta i państwa. Czy wystarczy, by to
architektura była gwarantem tego zamiaru? Z drugiej
strony, to kto inny jak nie zachodni architekci potrafią
zaspokoić symboliczne oczekiwania wschodnich i zachodnich inwestorów?
Holenderski architekt Rem Koolhas jest jak kameleon. Projektuje od kilkunastu lat ikony architektury
i uzasadnia je ciągle zmienianymi teoriami, choć
sam wytyka innym architektom, że projektują same
ikony. Jego gigantyczna siedziba państwowej telewizji w centrum Pekinu CCTV uznana została przez
krytykę za dzieło wybitne, a jego cała dotychczasowa
twórczość uhonorowana na 12. Biennale Architektury
w Wenecji nagrodą Złotego Lwa. Rozważając jego
dwa ostatnie dzieła, to w Pekinie oraz wcześniejszą
Bibliotekę Główną w Seattle, w aspekcie otaczającej
je architektury miast, ma się nieodparte wrażenie
nieestetycznego doznania. Być może, estetyka nie ma
już dziś takich odniesień do przeszłości jak dawniej,
kiedy publiczny budynek rozpatrywano w kategorii
jego „absolutnego piękna”.
Sam Koolhas będąc także wykładowcą architektury dowodzi, że współczesna architektura jest niewolnicą rynku i jego mechanizmów. Dzisiaj rynek zastąpił
ideologię, a architektura zamieniła się w spektakl.
Miasta i ich gestorzy świadomie przecież godzą się na
ich realizację. Przykładów można by mnożyć jeszcze

więcej. Powstają liczne znakomite obiekty w wielu
krajach, łącznie z Polską, gdzie z łatwością dociera
zarówno awangardowe myślenie, jak i zachodnie
teamy projektowe ze swoją architekturą.
W kategoriach spektaklu architektonicznego
mieszczą się nasze ostatnie muzea – zrealizowane
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, projektu
berlińskich architektów Pysall.Ruge.Architecten oraz
konkursowe Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
projektu Studia Kwadrat z Gdyni. To ostatnie, krytyka
architektoniczna uznała za „nowatorskie” i orzekła, że
z pewnością stanie się ikoną Gdańska.
O co więc chodzi w dzisiejszej architekturze?
O silne doznania widza tego spektaklu/użytkownika
obiektu! Daniel Libeskind, członek jury gdańskiego
konkursu, tak skomentował zwycięską pracę po jego
rozstrzygnięciu: To projekt, który będzie działać na
wyobraźnię ludzi z całego świata. Jest bardzo mocny,
niezwykły, a zarazem współgra z otoczeniem [1].
Trzeba przyznać, że w tych kilkunastu słowach
zawiera się chyba cała prawda o współczesnej architekturze i tak naprawdę nic innego się nie liczy. We
wcześniejszym wywiadzie Libeskind określił swój osobisty stosunek do dobrego współczesnego budynku:
Dobry budynek burzy mój spokój. Jest jak uderzenie
adrenaliny prosto w serce. Jeśli nie wywołuje emocji,
jest tylko intelektualną abstrakcją [2].
A więc chodzi o emocje, które nosimy w sobie
jako intelektualne zwierzęta, a które uzewnętrzniamy
jako uczestnicy tego spektaklu, słowem architektura
nic nie mówiąca jest nic nie warta [3].
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Interaktywna architektura dźwięku
Interactive sound architecture
Odbiór sensualny architektury, wraz z rozwojem wysoko zaawansowanych technologii, przechodzi wyraźną transformację, wynikająca z ukonstytuowania się w ciągu ostatnich dziesięciu lat odmiennej koncepcji
przestrzeni i percepcji otoczenia. Architektoniczna przestrzeń jest postrzegana jako dynamiczny, interaktywny system charakteryzujący się własną plastyką, otwartością na interakcje z innymi systemami (w tym
z człowiekiem) oraz wymianą materii i energii ze środowiskiem. Definicja architektonicznej formy to: synteza
informacji, geometrii i ludzkiej aktywności.
Słowa kluczowe: architektura sensualna, architektura dźwięku

The reception of sensual architecture together with the development of high-technology and use of the
computer in the design process has been transformed in the last ten years. Its effect is the appearance of
a different concept of space and perception of the environment. The architectural space is perceived as
a dynamic interactive system characterized with its own art, an openness to interactions with other systems
(also with man) as well as an exchange of material and energy with the environment. The definition of the
architectural form is as follows: the synthesis of information, geometry and human activity.
Keyword: the sensual architecture, architecture of sound

Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni,
która na przestrzeni wieków stale ewoluowała. Radykalne zmiany nastąpiły jednak w ciągu ostatnich
dziesięciu lat. Wiązały się one z ukonstytuowaniem
się nowej koncepcji przestrzeni i percepcji otoczenia.
Według niej forma architektoniczna staje się podmiotem w równym stopniu co użytkujący ją człowiek,
stanowiąc ramę przestrzenną dla jego aktywności
i doznań zmysłowych. W efekcie o istocie obiektu
stanowi w takim samym stopniu jego oryginalność,
jak i związek z potencjalnymi użytkownikami, funkcjo-

nującymi z nim na zasadzie połączonego pola. Podążając za tą myślą w procesie projektowym powiązania
ludzi, zdarzeń i obiektów stają się podstawą rozważań
o istocie architektury i zgodnie z einsteinowską teorią
pola niepowtarzalność każdego bytu jest postrzegana
jako wtórna wobec jakości relacyjnych.
Integralną częścią projektowania architektonicznego stał się współcześnie komputer, dający wiele
możliwości w badaniu relacji między mediami a architekturą. Ciało ludzkie – element pośredniczący
w przepływie energii i informacji jawi się jako część
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systemu kreującego dzisiejszą przestrzeń. W obliczu postępującej techniki i groźby transhumanizmu
pojawia się jednak problem miejsca człowieka i jego
zdolności percepcyjnych w nowych mediach. Rozwój technologii interaktywnych i wiążący się z tym
lepszy dostęp do wrażeń zmysłowych wyzwalają
w ludziach potrzebę: ponownego doświadczania
kontaktu z własnym ciałem [1]. Wynikiem tego jest
między innymi wykreowana sensualna przestrzeń
architektoniczna. Stanowi ona ewoluujące medium
modulacji, otwierające się i oddziałujące w każdej
chwili na potencjalnego użytkownika. Postrzegany
przy tym obiekt nie jest, jak w przeszłości, bytem statycznym o zadanej estetyce – przedmiotem wyłącznie
kontemplowanym przez podmiot, lecz staje się on
dynamicznym interaktywnym systemem, otwartym
na interakcję z człowiekiem, „reagującym” na jego
ruch, głos i dotyk [2].
Niegdyś przeszłość zaczynała się dziś, teraźniejszość była ulotna, a przyszłość nie istniała. Obecnie
architektura służy teraźniejszości, uwrażliwiając człowieka na daną chwilę, przysłowiowe „tu i teraz”. Pozwala ona na zatrzymanie się w gonitwie życia, czego
efektem jest skoncentrowanie się na swoim ciele, jego
estetycznych potrzebach, doznaniach i uczuciach.
Każda chwila jest bowiem jedyna i niepowtarzalna,
przez co zasługuje na to, aby skupić na niej swoją
uwagę i przeżyć ją w pełni. Współczesna architektura
szuka w tym celu nowych środków wyrazu i posługuje
się nimi w sposób umożliwiający jej wielopłaszczyznowe oddziaływanie i interakcję z otoczeniem.
Miejscem znacząco poszerzającym obszar ludzkiego „bycia” stało się „elektroniczne rozszerzenie
przestrzeni” – cyberprzestrzeń pozbawiona granic
i końca. Szczególnym jej przypadkiem jest rzeczywistość wirtualna jako odtwarzanie wszelkich wymiarów przestrzeni rzeczywistej lub jako symulacja
rzeczywistości. Zwłaszcza ta ostatnia idea zyskała
sobie w ostatnich latach wielu zwolenników. W myśl

tej koncepcji Wszechświat składa się ze schematów
informacyjnych, które są podstawą wszelkiego bytu.
Wchodzą one stale w relacje między sobą, w efekcie
których możliwa jest ich ciągła zmiana i ewolucja.
Granica pomiędzy symulacją i rzeczywistością staje
się trudna do uchwycenia, stąd możliwość tworzenia
wielu jej wariantów i wzajemnego ich przenikania.
W idei koncepcji cyberprzestrzennej forma architektoniczna jawi się jako: synteza informacji, geometrii
i ludzkiej aktywności. Lars Spuybroek i architekci
z grupy NOX używają określenia media machine dla
bardziej obrazowego przybliżenia kinetyczno-energetycznego modelu przestrzeni [3].
Do najbardziej interesujących projektów architekta
należy bez wątpienia Son – O – House – interaktywna
architektura dźwięku (interactive sound architecture)
w Ekkersrijt (Holandia, realizacja 2004 r.). Głównym
medium modulacji w obiekcie stał się dźwięk. Niesie
on ze sobą potężną dawkę energii – wywołuje w ciele
wewnętrzny ruch i wibracje – pobudza do aktywności,
a także uspokaja i wycisza. Muzyka i naturalny charakter soniczny miejsca są ważnymi komponentami
przestrzeni egzystencjalnej człowieka [4]. Architekturę
Son – O – House można porównać do ciągłego procesu, gdzie ludzki ruch kreuje obecny w niej dźwięk.
Architekci z grupy NOX określają tego typu obiekty
jako cyfrowo-genetyczną inżynierię [5]. Człowiek poruszając się po pawilonie pośredniczy w przepływie
informacji, dodatkowo wpływa na nią i przechodzi
w swoją reprezentację w przekazie medialnym. Mamy
w tym przypadku do czynienia z formą architektoniczną o charakterze studio – z doskonałą akustyką,
umożliwiającą odbiór muzyki oraz z pewnego rodzaju
instrumentem muzycznym. W konfrontacji z nim
odwiedzający w sposób nieunikniony bierze udział
w tworzeniu nowych dźwięków.
W pawilonie zainstalowano 23 sensory rozmieszczone w strategicznych punktach przestrzeni, wspomagane dodatkowo przez instalację nagłaśniającą
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Pawilon dźwięku: Son – O – House w Ekkersrijt w Holandii (arch. Lars Spuybroek, realizacja 2004 r.). Fot. autorki/Pavilion of sound: Son – O – House in Ekkersrijt in Holland (arch. Lars Spuybroek, 2004). Photographed by the author
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– mikrofony, sprzężone ze ścieżką dźwiękową kompozycji muzycznych Edwina van der Heide. Ruch
człowieka we wnętrzu obiektu zostaje wychwycony
przez sensory, które wysyłają sygnał do archetypowego, wzorcowego zapisu muzyki wywołując zmianę
motywu. W ten sposób każdy odwiedzający może
usłyszeć swoją obecność. Poszczególne przestrzenie w obrębie struktury mają własną sferę dźwięku
i akustyki, stąd brak jest zjawiska kakofonii. Obiekt
przepełniony muzyką „wyczuwa” poruszające się po
nim ludzkie ciała i reaguje na nie zmianą – transformacją dźwięku [6].
Struktura architektoniczna filtrowana jest zarówno przez dźwięk, jak i światło, dając zmienny obraz
transparentnej powłoki. Efekt ten wzmacnia konstrukcja obiektu – stalowy szkielet miękko rozwijający się
w organiczne kształty. U podstaw idei architektonicznej
leży bowiem ruch. Dynamiczna – „płynna architektura”
(liquid architecture) Son – O – House oddaje fenomen
ludzkiego ciała, percepcji i aktywności w przestrzeni,
których atrybutami są: ruch, prędkość i mobilność [7].
Ruchy ludzkiego ciała przetworzone są nie tylko na
dźwięki, ale stanowią wytyczne dla formy obiektu.
Son – O – House to zastygłe studium wypadkowych
ruchów ludzkiego ciała. Nie bez powodu Holendrzy
określają ten obiekt jako crrepy crawler. Taki sposób
tworzenia architektury określa się jako geometrię motoryczną (motor geometry) [8]. Struktura obiektu została
wyprowadzona z analizy symulacji typowych ruchów
ludzkiego ciała i kończyn, wykonywanych w przestrzeni mieszkalnej. Tę skrupulatnie przestudiowaną
choreografię przeniesiono następnie na papierowe
paski papieru, tworząc przestrzenny model. Został
on następnie komputerowo przetworzony, zaś ciasna
struktura paskowa obliczona i skorygowana. Konstrukcja łuków tworzących sklepienie obiektu wykonana
została z elementów stalowych, tworząc ostateczną
formę blobu, rozwijającego się z dynamicznych linii
korpusu, ramion i kończyn.

Współpraca Larsa Spuybroeka z kompozytorem
Edwinem van der Heide zaowocowała jeszcze jednym projektem – sensualną strukturą, nagrodzoną
w konkursie architektonicznym w 2005 r. w Rotterdamie. Idea Whispering Garden bazuje na starożytnej
legendzie o Lorelei i syrenach wabiących swym
poruszającym śpiewem marynarzy pomiędzy niebezpieczne skały.
Morze – jako źródło wszelkiego życia jest wątkiem
często pojawiającym się w twórczości Spuybroeka.
W Szepczącym Ogrodzie morskie formy, zapachy
i dźwięki budują obraz pełen naturalnej harmonii.
Struktura pawilonu o kolorze szmaragdowoniebieskiej wody zawiera w sobie przestrzeń oddziałującą
wielowątkowo na użytkownika: ruchem powietrza,
światłem, organiczną formą i dźwiękiem – jawiącym się
jako polifoniczny las kobiecych głosów. Każdy z tych
elementów stanowi komplementarną część całości
założenia, wchodząc ze sobą nawzajem i z odwiedzającym w złożone relacje. Ruch powietrza oddziałuje
na światło, światło na wygląd struktury, struktura na
dźwięk, dźwięk zaś na ludzkie ciało [9].
Projekty multimedialne mogą być zarazem dziełem sztuki, instrumentem muzycznym, jak i strukturą
użytkową. Odnosi się ona bezpośrednio do motoryki
ludzkiego ciała, która łączy się ściśle ze sposobem
życia i zachowaniami behawioralnymi. Dźwięk jako
medium modulacji może stać się również środkiem
do mentalnej korekty zbyt dużej skali obiektu.
Doskonałym przykładem takich zastosowań jest
jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie Akershus University Hospital w Nordbyhagen, Lørenskog
koło Oslo (arch. C. F. Møller Architects, realizacja
2008 r.). W tym niezwykłym budynku o powierzchni
137 000 m2 architektura, sztuka, media i architektura
krajobrazu łączą się ze sobą w integralną całość,
tworząc tym samym nową jakość przestrzeni – dynamiczną i pełną znaczeń. Łączy ona w nowatorskich
rozwiązaniach dwa światy: ten codzienny, związany
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z rekonwalescencją i „zewnętrzny”, pełen przyjemności i beztroski.
W tym celu zrealizowano tu 12 projektów plastycznych, w których wzięli udział artyści z: Danii, Islandii,
Finlandii, Szwecji i Norwegii. Dzięki temu budynek ten
obok funkcji użytkowej stanowi doskonały przykład
„rzeźbienia” przestrzeni publicznej i nadawania jej
plastycznego charakteru w wydaniu iście skandynawskim.
Interesującym projektem multimedialnym autorstwa fińskich artystów Tommi Grönlunga i Petteri
Nissunena jest propozycja dla 30-metrowego krytego
pasażu, rozpoczynającego się tuż przy wejściu głównym szpitala i biegnącego wzdłuż budynku. Pasaż
sam w sobie jest monotonnym, zadaszonym przejściem, łączącym dwa punkty docelowe. Jego skala
przytłacza, zmuszając użytkownika do szybkiego
transferu. Zaproponowana przez parę fińskich artystów artystyczna wizja ciągu pieszego czyni z niego
„gigantyczny instrument”. Autorzy stworzyli bibliotekę
audio składającą się z 279 różnych dźwięków i rozdzielili je pomiędzy 9 sensorów rozmieszczonych
na całej długości pasażu. Każda grupa dźwięków
przypisana została do ważnych dat, dni i miesięcy. Dzięki temu każdy dzień roku uzyskał własną,
unikatową dziewięciotonową sekwencję. Muzyka
kreowana jest poprzez interakcję pomiędzy ruchem
użytkowników dzieła a „motywem dnia”. Sensory
„wyczuwają” poruszające się w przestrzeni pasażu
ciała i reagują odpowiednim porządkiem i tempem
muzycznego motywu. Dzięki temu użytkownik staje
się współtwórcą kreowanej przez dźwięk przestrzeni,
wpływając na nią swoją obecnością, tempem i natężeniem stawianych kroków. Człowiek i architektura stają
się częścią połączonego pola współodczuwającego
i komplementarnego [10].
Budynki o środowiskach dźwiękowo-wizualnych
powstawały już w latach 80. Wymienić tu należy choćby takie realizacje jak: Dream House w Nowym Jorku

autorstwa La Monte Younga, następnie trzypiętrowy
obiekt wystawowy w Kassel Maxa Neuhausa (realizacja 1993 r.), stanowiący strukturę wibrującą, która
w kontakcie z użytkownikiem wydaje niski, ciągły
dźwięk oraz projekt Mariana Zazeeli, w którym odbiorcy w przestrzeni kilku pięter zanurzeni są w dźwiękach
i sztucznie generowanych obrazach.
Projekty multimedialne, obejmujące różnego rodzaju instalacje, stanowią rozwinięcie zarówno przestrzeni sonicznej miejsca, jak i tej architektonicznej,
wykreowanej przez człowieka.
Do pierwszej grupy należą realizacje Cristiny
Kubisch. Il Respiro Del Mare to instalacja, w której
wykorzystano system indukcji magnetycznej złożony
z przewodów w kolorze niebieskim i czerwonym (realizacja 1981 r.). Osoby bliższe spektrum „niebieskiego” słyszą odgłosy morza, szum fal i wiatr, te które
poruszają się w kierunku spektrum „czerwonego”
odbierają dźwięk głębokiego oddechu. Inne instalacje tej samej autorki to jedna z lat 1988–1989 The
Conference of Trees – drzewka bonsai rozmieszczone
wokół konferencyjnego stołu, reagujące słowami
na bliskość człowieka oraz The Magnetic Garden
z 2001 r. – kompozycja sztucznych palm i kaktusów,
które wydają dźwięki właściwe naturalnym odgłosom
oazy. Eksperymentalną instalacją dźwiękową stała się
Twelve Doors and Twelve Sounds ( realizacja 2000 r.),
wykorzystująca ultradźwięki oscylujący wokół granicy
ludzkiej słyszalności [11].
Do drugiej grupy zaliczyć należy instalacje uwzględniające specyfikę miejsca i jego ekspozycję. Grające
rzeźby architektoniczne – gigantyczne Harfy Eola
wchodzą w interakcje z naturą – podmuchami wiatru.
Taki wizjonerski projekt autorstwa Władysława Hasiora
doczekał się realizacji w latach siedemdziesiątych na
przełęczy Snozka nad Czorsztynem. Przykładem naturalnej formy przestrzennej, którą także ożywiały dźwięki
wywołane podmuchami wiatru był szczyt świętej góry
Inków Samaipata w Andach [12].
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Współczesna definicja architektury została wzbogacona o elementy odwołujące się do związków
relacyjnych między dziełem, miejscem i użytkownikiem. Zgodnie z nową koncepcją architektura jest
sztuką kształtowania przestrzeni jako modelu kinetyczno-energetycznego, uwzględniającego ludzką
geometrię i aktywność. Obszar oddziaływania takiej
architektury znacznie się przy tym poszerzył. Tech-

nologia jest utożsamiana ze sztuką. Umożliwia ona
bowiem odnalezienie nowych środków wyrazu dla
oddania ludzkiej aktywności i nawiązania lepszego
kontaktu z własnym ciałem. Realizacje, w których
medium modulacji jest dźwięk w sposób najbardziej
dobitny ukazują jak architektura i użytkujący ją człowiek stają się częścią rozległego, interaktywnego
i spójnego systemu.
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Architektura sakralna krakowa od połowy xix wieku –
przeszłość i teraźniejszość
Sacred architecture of cracow from the half of the
19th century – the past and the present time
Architektura sakralna, z uwagi na jej specyfikę, pozwala przejrzyście zanalizować zmieniający się sposób
podejścia twórców do kwestii pojmowania roli i znaczenia obiektu sakralnego. Na przestrzeni stulecia można
zaobserwować zwiększającą się ilość zróżnicowanych kreacji przestrzeni sakralnej. Prognoza na przyszłość,
formułowana na podstawie doświadczeń minionych epok, nie wyklucza potencjalnej możliwości powrotu do
zbliżonej idei twórczej, choć realizowanej w możliwie szerokim zakresie.
Słowa kluczowe: architektura sakralna, architektura współczesna

Sacred architecture, because of her specificity, lets analyse the changing approach of authors to the issue
of comprehending the role and meaning of the sacred object. Over an area of the century it is possible to
observe increasing number of diversified performances of the sacred space. Forecast next time, formulated
on the basis of experience of bygone eras, doesn’t exclude the potential option of the return to the similar
idea creative, though carried out in possibly wide range.
Keywords: sacred architecture, contemporary architecture
Otaczającą nas architekturę można podzielić na
dwie kategorie: architekturę współczesną, rozumianą
jako ogół form przestrzennych powstałych „dziś” lub
przynajmniej w czasach współczesnego pokolenia
i pozostałą – odbieraną jako ogół form o stylistyce
„dawniejszej”, nieprzystającej do bieżących możliwości
technicznych i nowatorskich rozwiązań. Wydaje się jednak, że tak ogólnikowy podział nie jest wystarczający
dla precyzyjnego wyróżnienia architektury „dzisiejszej”.

Wszelka kwalifikacja elementów do określonych kategorii pociąga za sobą ich odrębność. Tymczasem,
w odniesieniu do architektury – zarówno ta współczesna, jak i dawniejsza, nie istnieją w zupełnym
oderwaniu – pomiędzy nimi występuje szereg punktów
odniesienia; nawet przy braku powiązań stanowią dla
siebie wzajemne tło – co już jest pewnym elementem
łączącym. Co więcej – architektura dawniejsza, może
chętnie odsuwana przez współczesnych twórców, jako
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konglomerat „zużytych” form, stanowi jednak inspirację twórczą, choćby podświadomą – jest wstępem
do decyzji: czy w nowej kreacji stosować kontynuację
stylistyczną, czy świadome zaprzeczenie dotychczasowych wzorów.
Określenie „teraz” dla architektury może być pojmowane elastycznie: rozumiane jako chwila bieżąca,
ale także obecne dziesięciolecie czy nawet epoka.
Współczesność w architekturze istniała zawsze;
każdy element przestrzenny powstawał w warunkach
swojej doby – zmienność stylistyk w poszczególnych
epokach stanowiła odzwierciedlenie ewolucji tychże
uwarunkowań. Jednocześnie – w miarę powstawania
kolejnych form, zmianie podlegała także ocena form
wcześniejszych. Dzieło architektoniczne zaprojektowane dawniej, może w określonych warunkach
stać się źródłem nowych inspiracji. Z tych powodów
współczesne formy architektoniczne mogą zawierać
w sobie echa osiągnięć minionych epok.
Pojmowanie współczesności utożsamiane jest
z okresem powstawania form związanych z najnowszymi osiągnięciami techniki, ułatwiającymi realizacje
nowatorskich koncepcji twórczych. Istotne jest przyporządkowanie obecnej doby do ustalonych ram
czasowych, wyznaczonych przełomowym dziełem
architektonicznym. Twórca, projektując nową formę,
chce z założenia zaproponować coś oryginalnego
i nieprzeciętnego. W dążeniu do ukazania swojego indywidualizmu (swojej teorii) ukryta jest myśl
o nowej przyszłości, która wymaga wyraźnej zmiany
dotychczasowego postrzegania architektury. W architektonicznych kreacjach można stosować elementy
tradycyjne, w pewnym stopniu rozwinięte lub przetworzone, albo też formy będące efektem awangardowego spojrzenia na architekturę – budujące przyszłość.
Wiąże się to zwykłe z wykorzystaniem współczesnej
technologii, materiałów, eksperymentalnych prób,
ale przede wszystkim z wykształceniem takiego wyrazu formy przestrzennej, która ma szansę stać się

punktem wstępnym dla nowej współczesności. Bez
dłuższej perspektywy czasowej nie da się ocenić,
czy konkretna forma utożsamia się z przełomem stylistycznym – gdyż możemy mieć jedynie do czynienia
z dziełem pozornie nowatorskim, ale nie stanowiącym
początku innego sposobu twórczego myślenia.
Definicja architektury, jako „sztuki kształtowania
przestrzeni” jest ogólnym pojęciem określonej dziedziny twórczości. W rozszerzeniu niniejszego terminu
należy rozumieć, że nie zawsze chodzi o budowanie
nowej przestrzeni, ale nadawanie przestrzeni zastanej
innego kształtu na zasadzie dopełnienia lub wzbogacenia nową treścią. Być może bieżącym zadaniem
architektury jest obecnie nie tylko tworzenie coraz to
innych „kształtów przestrzennych”, ale modelowanie
i stymulacja wykształconej już przestrzeni.
Architektura sakralna, z uwagi na jej szczególną
rolę i specyfikę zawartą w monumentalnych formach
świątyń, pozwala w sposób wyrazisty zanalizować
zmieniający się w czasie sposób podejścia twórców do
kwestii pojmowania roli i znaczenia obiektu sakralnego
wyrażonych jego formą. W Krakowie, na przestrzeni
wielu stuleci, tworzyły się odmienne stylistyki, kształtowały się ugruntowane przyzwyczajenia oraz w okresach przełomowych powstawały dzieła nowatorskie.
Z perspektywy dnia dzisiejszego trudno przesądzić, czy
stylistyka obiektów sakralnych projektowanych obecnie
jest bardziej awangardowa od tych, które powstawały
wcześniej. Czy jest dziś możliwe stworzenie dzieł tak
przełomowej miary, jak renesansowa kaplica Zygmuntowska czy barokowy kościół św. Piotra i Pawła?
Następujące po sobie style architektoniczne, od
romanizmu po klasycyzm, w jednoznaczny sposób
precyzowały zasady budowania formy przestrzennej.
W XIX wieku architekci podjęli próbę zdefiniowania
nowych reguł projektowania, zmierzających w kierunku stworzenia nowego stylu architektonicznego.
W drugiej połowie XIX wieku, w powiększającym
się Krakowie zaczęły powstawać świątynie, które były
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1. Kaplica św. Józefa przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, wg proj. Karola Zaremby,
1889–1893, (fot. autora)/Saint Józef’s chapel by the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy in Łagiewniki,
designed by Karol Zaremba, 1889–1893, (photo by author)
2. Kościół pw. św. Karola Boromeusza, proj. Bogusław Podhalański, konsekrowany 4.11.2009, (fot. autora)/The church
of St. Karol Boromeusz, designed by Bogusław Podhalański, consecrated in 4.11.2009 (photo by author)

1

2

55

specyficznym odzwierciedleniem architektury minionych
epok. Ich nowatorstwo polegało na oryginalnym sposobie interpretacji dawnych rozwiązań architektonicznych,
poprzez zamierzoną zmianę proporcji oraz swobodną
i wielostylową, historyzującą kompozycję. Nowoczesność pojmowano wówczas, jako świadome ustosunkowanie się do tradycji i dorobku polskiej architektury oraz
dodawanie do takiej podstawy nowych wartości.
Jednym z przykładów ówczesnych tendencji może
być kaplica św. Józefa przy klasztorze Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Kaplica powstała
według projektu architekta Karola Zaremby w latach
1889–1893. Swoją formą sugeruje niemal wierną kopię
kościoła gotyckiego, z pozoru niewnoszącą żadnych
prekursorskich wartości. Dokładniejsza analiza ujawnia
intencje projektanta, zmierzające do uzyskania wyrazu
nowej stylistyki na bazie tradycyjnych punktów odniesienia. Bryła obiektu jest niemal wiernym powtórzeniem
proporcji gotyckiej świątyni fundacji kazimierzowskiej,
ze swym wyniosłym dachem, czerwonymi, ceglanymi
ścianami z romboidalnym układem ciemnych zendrówek, wysmukłymi szczytami i maswerkowym krzyżem
wypełniającym okna nawy głównej. Kompozycja taka,
była zapewne w rozumieniu autora koniecznym nawiązaniem do narodowych tradycji. Pozostałe elementy są
już swobodną kreacją, interpretującą w nowy sposób
różnorodne formy stylistyczne: romańskie, gotyckie,
renesansowe i barokowe. Mamy tu zatem do czynienia m.in. z gotyckim prezbiterium, choć o znacznie
zmniejszonych proporcjach, gotycko wydłużonymi
oknami, ale zamkniętymi półkoliście, przyporami, które
spełniają jedynie rolę dekoracyjną czy półkolistym
zwieńczeniem szczytu ściany tęczowej (il. 1). Kaplica
stanowiła część większego założenia przestrzennego,
spinając dwa skrzydła budynków: klasztoru i zakładu
dla dziewcząt, prowadzonego przez siostry zakonne.
Położono tu nacisk zarówno na funkcjonalność całego
zespołu (stąd bogaty i przemyślany rozkład wnętrz) jak
też odpowiednie usytuowanie przestrzenne z wyko-

rzystaniem stoku wzniesienia z widokiem na Kraków.
Niestety, wieża kaplicy została zrealizowana w dużym
uproszczeniu, co pozbawiło ten kompleks malowniczej dominanty o ciekawej stylistyce i wysmukłych
proporcjach [1].
Współcześnie trudno jest mówić o jednolitej
tendencji kształtowania formy obiektu sakralnego.
W architekturze sakralnej ostatnich dziesięcioleci
można zaobserwować zróżnicowane podejście architektów, realizujących własną koncepcję stylistyczną,
niekoniecznie wynikającą z określonego, jednolitego
trendu. Współczesne realizacje krakowskich obiektów
sakralnych prezentują bowiem szerokie spektrum
urzeczywistnienia pojęcia „sacrum” przez poszczególnych autorów. Każda z tych świątyń budzi wrażenie
samodzielnego dzieła kompozycyjnego, będącego
indywidualną wizją współczesnego twórcy. Najnowsze
kościoły, w swych zróżnicowanych formach, są mniej
lub bardziej udaną próbą stworzenia tej szczególnej
przestrzeni publicznej, która z założenia powinna
przypisywać lokalnym społecznościom cechy tożsamości kulturowej [2].
Jedną z najnowszych świątyń Krakowa, jest kościół św. Karola Boromeusza, budowany w latach
1999–2010 na skraju nowego osiedla mieszkaniowego
Żabiniec. Kompozycja całości jest połączeniem form
miękkich i linearnych, płaszczyzn oraz powierzchni
walcowatych. Układ przestrzenny obiektu nawiązuje
do klasycznego systemu bazylikowego – z korpusem
nawowym i półkoliście zakończonym prezbiterium.
W tej swobodnej, nieco rzeźbiarskiej kompozycji,
można odczytać ślady elementów tradycjonalistycznych, jakkolwiek każdy z nich stanowi autorską
interpretację przestrzenną. Prezbiterium o kształcie
zaczerpniętym jakby z romanizmu jest wysokie
i masywne. Ściany naw bocznych złożone z układu
powierzchni walcowych dają wrażenie gotyckiego,
rytmicznego podziału na przęsła. Dwuspadowe pokrycie korpusu przypomina łamany dach krakowski,
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a dominantą kościoła jest wieża w formie wysmukłej
iglicy umieszczona na początku głównej osi (il. 2).
Obydwa opisane obiekty dzieli różnica ponad stu
lat. Pomimo znacznej ewolucji poglądów w ciągu
tego okresu, można zaryzykować twierdzenie, że
architekci niezmiennie odczuwają potrzebę utrzymania nieprzemijających wartości sacrum i możliwości
czerpania z bogatego doświadczenia minionych
epok, nie rezygnując jednak z posługiwania się
odmiennymi środkami wyrazu, charakterystycznymi
dla danej epoki.
Świątynia, niezależnie od okresu powstania, jest
obiektem o szczególnym znaczeniu; proces projektowania jest specyficznym zadaniem twórcy takiej
przestrzeni. Charakter i funkcja obiektu sakralnego
zakłada w części konserwatywny i tradycjonalistyczny
sposób podejścia do projektowania formy, choćby
tej w najnowszym wydaniu. Jest to określona specyfika projektowania, która bynajmniej nie wyklucza
tworzenia oryginalnych, niespotykanych wcześniej
rozwiązań przestrzennych.
Architekt już na wstępie zmuszony jest do przyjęcia wielu kompromisów – mając świadomość
spełnienia szerokiego spektrum założeń – oczekiwań
wiernych, potrzeb liturgicznych a także typowych zasad kształtowania formy architektonicznej. Swoją myśl
realizuje poprzez pryzmat własnej teorii architektury,

może zbudowanej na własny użytek, ale zapewne
z ukrytym założeniem akceptacji przez szersze grono
odbiorców.
W odróżnieniu od twórców dziewiętnastowiecznych,
poszukujących wyraźniejszych inspiracji z czasów dawniejszych, architekci starają się dziś komponować formy
złożone z układów współczesnych, nadając im cechy
obiektu sakralnego. Świątynie są raczej efektem zindywidualizowanego architektonicznego eksperymentu, niż
konsekwentnie realizowanej, spójnej idei.
Porównanie sposobów pojmowania współczesności przez architektów działających obecnie oraz
w minionych epokach daje szersze możliwości
odpowiedzi na pytanie: czym jest „dziś” dla twórcy
architektonicznej formy sakralnej. Na przestrzeni
ostatniego stulecia widoczna jest swoista ewolucja
traktowania pojęcia sacrum. W czasach najnowszych
można zaobserwować stopniowe odejście od jednej
idei twórczej na rzecz rozwoju indywidualnych kreacji. Architektura staje się bardziej kontrowersyjna,
ze swoimi coraz to innymi kategoriami kształtowania
przestrzeni. Trudno obecnie prognozować o dalszej
przyszłości architektury sakralnej. Odwołując się do
wielu doświadczeń architektury minionych wieków,
nie można wykluczyć, że powstaną warunki, w których nastąpi powrót do kształtowania może szeroko
rozumianego, ale zbliżonego nurtu stylistycznego.
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Miasta wielokrotnego zapisu – ikonosfera nowych
przestrzeni tożsamości
Cities of multiple recording – iconosphere of new spaces
of identity
Artykuł poświęcono rozważaniom nad wybranymi aspektami problematyki przeobrażeń współczesnej
przestrzeni miejskiej i jej ikonicznych desygnatów. Postawione zostało pytanie o miejsce i rolę architektury
w strukturze przeobrażającego się nieustannie miasta-palimpsestu.
Słowa kluczowe: miasto, tożsamość miejsca, przestrzenie tożsamości, ikonosfera, palimpsest

This article is devoted to dissertations on some aspects of the complex problem of the transformation contemporary city’s space and its iconic signs. Attention was paid to the role and place of the architecture in
the structure of the palimpsest-city.
Keywords: city, identity of a place, spaces of identity, iconosphere, palimpsest
We współczesnych badaniach nad strukturą
miasta jednym z kluczowych pojęć jest doświadczenie przestrzeni i miejsca. Klasyczne już dzisiaj
rozróżnienie, zdefiniowane przez Yi-Fu Tuana, oddziela anonimową i abstrakcyjną przestrzeń od nacechowanego indywidualnie miejsca odczytywanego
przez powszechnie zrozumiałe kody semantyczne
zgodnie z definicją, według której przestrzeń staje
się miejscem w miarę poznawania i nadawania
wartości, uzyskiwania określeń i znaczeń [1]. Takie
rozumienie przestrzeni, metodologicznie wywodzące
się z heideggerowskiego pojęcia zamieszkiwania,
wprowadza kategorię doświadczania miejsca – wieloaspektowej, mającej też wymiar duchowy i mentalny,

więzi człowieka z przestrzenią. W uświadomionej i zinterpretowanej przestrzeni tworzą się związki relacyjne
między mieszkańcami a miejscami o ściśle określonej
identyfikacji, którym przypisane są konkretne wartości. Zagadnienia te stały się przedmiotem badań
interdyscyplinarnych, prowadzonych z punktu widzenia antropologii miasta, socjologii, geografii humanistycznej, również historii i teorii architektury. Istotną
pozycję w tych rozważaniach zajmuje określenie tożsamości, stanowiące jeden z głównych parametrów
opisu przestrzeni miejskiej. Należy postawić pytanie
o wagę i rolę architektury we współczesnym procesie
budowania specyfiki miejsca, nadawania mu cech
swoistych i tworzenia owej jedynej, niepowtarzalnej
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aury nasycającej emocjonalnością relację z odbiorcą,
a w efekcie – decydującej o jego tożsamości. Szczególnie interesujące może być odniesienie zagadnienia
do przestrzeni i miejsc ponownie zdefiniowanych,
wymagających reinterpretacji wskutek przypisania
im nowych funkcji i znaczeń.
Miasto jest tworem złożonym, wielowątkowym,
narastającym w czasie, składającym się z licznych,
egzystujących równolegle lub nakładających się
i wzajemnie przenikających pokładów kulturowych,
miejscem współistnienia współczesności i tradycji;
strukturą zarówno materialną jak i społeczną. Miejską
przestrzeń tożsamości tworzy system przestrzennych
relacji identyfikacyjnych, kształtowanych – w odróżnieniu od doraźnej percepcji – na głębszym społecznym
i kulturowym poziomie [2]. Nośnikiem tożsamości
jest szeroko rozumiana tradycja oraz indywidualna
i zbiorowa pamięć, przejawiające się w rozmaitych
formach. Architekturze, choć jej obecność nie jest
warunkiem sine qua non, przyznaje się szczególną
rolę w budowaniu i utrwalaniu tożsamości w formie
przestrzennej, czytelnie wpisującej się w kulturowy
kontekst miejsca i będącej punktem odniesienia dla
następnych generacji [3]. Operując językiem przestrzeni architektura wyraża jednocześnie przestrzeni
tej osobliwość i jej znaczenie dla człowieka.
Fenomen uświadomionej i nazwanej przestrzeni
nacechowany jest pierwiastkiem mnogości i nieograniczoności notacji, co powoduje częste przyrównywanie miasta do palimpsestu, na którego
kartach, wielokrotnie zapisywanych, przezierają
urywki i fragmenty tekstów starszych, z czasem
zanikające, zastępowane przez kolejne, nowsze.
Widziane w perspektywie antropologicznej miasto
jawi się jako przestrzeń hybrydyczna: tekstowo-semiotyczna i śladowo-palimpsestyczna zarazem [4].
Miasto-palimpsest jest wielokulturowym amalgamatem przemieszanych warstw – częściowo ukrytych,
częściowo zatartych, miejscami fragmentarycznie

widocznych, pełnym urywków niegdysiejszych wartości i naznaczonej współcześnie wielopoziomowymi
relacjami znaczeniowymi. Postrzeganie i odczytywanie go w kategoriach tekstu kultury zawiera również
pytanie o rozpatrywaną w czasie relację człowieka
i przestrzeni. Jest ona dynamiczna, zmienna gdyż
palimpsestowe miasto to przestrzeń gubienia i znajdywania, pamięci i zapomnienia, niszczenia i budowania,
spotkania i rozstania, narodzin i śmierci [5]. W ujęciu
strukturalistycznym architektura i szerzej – przestrzeń
urbanistyczna – stanowi konstrukcję semiotyczną,
system znaków i komunikatów. Substancjonalny wymiar miejskiego uniwersum tworzy ikonosferę złożoną
z obrazów i idących w ślad za nimi konotacji. Mogą
być one zmienne w czasie i rozmaicie odczytywane.
Na ikonosferę składają się bowiem fakty obrazowe
– już zaistniałe, a więc trwałe i konstytuujące rzeczywistość, ale też zdarzenia, zachodzące lub nie
– zależnie od okoliczności, gdyż obraz jest nie tylko
faktem, jest również zdarzeniem tworzącym system [6].
Ujawnienie, opisanie i analiza struktury rzeczywistości
obrazowej miasta pozwala zrozumieć i wzajemnie
powiązać proces jego funkcjonowania; natomiast
perspektywa historyczna i antropologiczna pozwala
osadzić je w środowisku kulturowym.
Miasta wielokrotnego zapisu to przede wszystkim
te, w których dramatyczne wydarzenia historii sprawiły,
iż zaburzona została ciągłość trwania tradycji miejsc
i pamięci, które – jak Warszawa, Gdańsk, Elbląg czy
Białystok i wiele innych – postradały rozległe obszary
swej pierwotnej, narastającej przez stulecia urbanistyczno-architektonicznej tkanki. Strefy utraconej ikonosfery, stopniowo wypełniane nową treścią, stawały
się miejscami o ponownie definiowanej tożsamości,
rzadko pozostającej w prostej relacji kontinuum przeszłości. Także współcześnie obserwujemy proces
wymazywania z przestrzeni wielu miast miejsc jeszcze
do niedawna wyraziście w niej funkcjonujących, bądź
też diametralną zmianę ich kodu znaczeniowego.
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W ostatniej dekadzie proces ten w najszerszym stopniu
można odnieść do obszarów postindustrialnych: fabryk
i zakładów przemysłowych, w większości o historycznym charakterze, mocno zakorzenionych w tradycji
miasta, współtworzących jego tożsamość. Przemiany
te są skutkiem głębszych procesów uwarunkowanych
politycznie i ekonomicznie, a jednocześnie obrazują
towarzyszące im przeobrażenia społeczne i kulturowe.
Najbardziej wyrazistą i najdobitniej wyrażaną cechą
przemian kultury współczesnej jest potrzeba zabawy
i rozrywki. Nieprzypadkowo większość rozległych
powierzchni dawnych zespołów fabrycznych zostaje
adaptowana i przystosowana do potrzeb „świątyń
handlu” – stricte komercyjnych miejsc zintegrowanej
masowej konsumpcji. Ikonosfera tej nowej ludycznej
przestrzeni w środowisku przynależącym niegdyś
do homo faber przybiera różnoraki wymiar, rozpięty
między kosztownymi, elitarnymi realizacjami a architekturą popularną, budowaną pospiesznie, banalną
i niejednokrotnie tandetną.
Na jednym biegunie umiejscowione są takie realizacje jak Stara Papiernia w Konstancinie czy Stary
Browar w Poznaniu – miejsca uznane, wielokrotnie
nagradzane. W obydwu przytoczonych przykładach
stworzono nową jakość przestrzenną, uwzględniającą historyczny kontekst a zarazem podejmującą
twórczy dialog z przeszłością. W Poznaniu przeprowadzony został eksperyment konfrontacji przestrzeni
komercyjnej i przestrzeni sztuki, w realiach polskich
jedyny o takiej skali i w tak konsekwentny sposób
zrealizowany. We wnętrzach wyeksponowano liczne,
zróżnicowane w formie i charakterze, dzieła sztuki.
Znajdziemy wśród nich zarówno inspirowane rzeźbą klasyczną kompozycje Igora Mitoraja, malarski
projekt przestrzenny Leona Tarasewicza, aranżację
Piotra Kurka jak i instalacje Choe U-Rama, Allessandro Mandiniego i innych. Interaktywną przestrzenią
jest Blow Up Hall 5050, oferujący gościom luksusowy,
indywidualny eksperyment artystyczny, którego osią

jest elektroniczna symultaniczna instalacja video
autorstwa Rafaela Lozano-Hammera. Czy uwikłanie
dzieła w zgiełkliwe wnętrze galerii handlowej jest
przejawem komercjalizacji sztuki i częścią strategii
marketingowej, instrumentalnego traktowania zdarzeń artystycznych jako produktu – części wizerunku
marki, czy przeciwnie – stanowi swoistą sakralizację
profanicznej przestrzeni? Faktem jest, że sztuka pojawia się coraz częściej w bezpośrednim kontekście
konsumpcyjnej masowej popkultury. Tak jest na przykład w zespole łódzkiej Manufaktury, gdzie w obrębie
rozległego centrum handlowo-rozrywkowego zajmującego obszar dawnej fabryki Izraela Poznańskiego,
w budynku niegdysiejszej tkalni znalazł siedzibę
oddział łódzkiego Muzeum Sztuki Współczesnej
i ekspozycja jego legendarnej już kolekcji.
Na przeciwległym krańcu szerokiego spectrum
rozmaitych form adaptacji dawnych obiektów przemysłowych na cele komercyjne, umieścić należy
zestandaryzowane realizacje o charakterze najbardziej
popularnym. Kontekst historyczny wydaje się być
w tych obiektach kłopotliwym balastem, uciążliwym
i niechcianym. W galerii handlowej w Białymstoku
wzniesionej w miejscu zrównanej z ziemią fabryki Chaima Nowika, należącej do najstarszych i największych
zespołów przemysłowych Białegostoku, pierwotną
konotację miejsca przywołuje tylko rząd sztucznie
dodanych szczytów, stylizowanych na shedowe dachy
niegdysiejszych hal – symbol i znak tandetny w swej
dosłowności, a z czasem coraz mniej zrozumiały dla
kolejnych pokoleń nowych konsumentów. To zagubiony obszar pierwotnej tożsamości pozyskany dla
trywialnej współczesności, przecież także już czytelnie
identyfikowalny i oznaczony własną odrębnością.
Nowe przestrzenie miejskiej tożsamości, również
te nakładane na minione przekazy kulturowe, funkcjonują zarówno w wymiarze fizycznym, jak i w sferze
pozamaterialnej. Ta przestrzeń, nasycona nowymi
treściami, może być tłem dla działań i zdarzeń, ale
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może też je ewokować i kreować. Ewa Rewers pisze o fundamentalnej zmianie, która dokonała się
w myśleniu o ponowoczesnym mieście: podstawą
myślenia o architekturze nie jest już forma ani styl,
lecz zdarzenie. To zdarzenia produkują miejsca,
a nie miejsca wykorzystuje się jako neutralne tło
zdarzeń. W architekturze rozumianej jako zdarzenie
w przestrzeni miejskiej zanika jednocześnie dystans
pomiędzy budynkiem a użytkownikiem [7]. Dynamika i zmienność współczesnej przestrzeni publicznej
stawiają nowe wyzwania przed architekturą dziś –
wymagają kreowania form otwartych, niedookreślonych, pozbawionych kategorycznego zdefiniowania,
otwierających pole indywidualnego doświadczania.
Widziana w tej perspektywie architektura staje się
częścią kultury spektaklu, egzystującej niebezpiecznie
blisko pogranicza kultury pop, zdominowanej przez
konsumpcyjne strategie marketingowe produkującej

ludzkie przeżycia. Czy jest w niej jeszcze miejsce
dla twórcy określonego przez Renzo Piano jako
tego, który „materializuje sny” – sny własne, poprzez
realizację swych wizji i sny innych, zaspokajając
ich marzenia, oczekiwania i potrzeby [8]. W próbie odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie
o znaczenie architektury w procesie kształtowania
ikonosfery nowych przestrzeni tożsamości warto być
może przywołać wartości rudymentarne, zawarte
w słowach Mieczysława Porębskiego napisanych
przed laty, lecz nieustannie aktualnych: całkowite
odnowienie i przekształcenie architektonicznego obrazu otaczającego nas świata wydaje się już dzisiaj
konieczne i jeszcze dzisiaj możliwe (…). Potrzebna
jest nowa przestrzenna poetyka, przywracająca sens
i godność miejscu każdego człowieka i zarazem całej
ludzkości na tej tutaj zdewastowanej i zagrożonej, ale
wciąż żywej planecie [9].

PRZYPISY
[1] Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987,
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Dematerializacja architektury
Dematerialization of the architecturE
Przyglądając się światowym i krajowym realizacjom ostatnich lat można zauważyć, że wielu wybitnych architektów, czy wiele wyróżniających się zespołów dąży do ograniczania stosowania materialnych środków
wyrazu. Stara się, aby odbiór budynku kształtowany był także przez elementy niematerialne, takie jak swobodnie przepływające światło, ruch, efekty odbić i refleksów na płaszczyznach szklanych, harmonijne relacje
z otoczeniem. Zakładają, że możliwa jest dematerializacja materialnej struktury budynku.
Słowa kluczowe: projektowanie architektoniczne, budynki użyteczności publicznej,
dematerializacja struktury budynku

We can observe that many contemporary outstanding architects or distinguishing groups of architects try to
limit the material, tangible ways of expression. They attempt to design buildings in such a way that they can
be perceived also by means of some immaterial and intangible elements, such as smooth lighting, movement,
the reflexive effects of the glass, harmony with the environment. They assume that a dematerialization of the
tangible building structure is possible.
Keywords: design of architecture, public buildings, dematerialization of the building structure
Ostatnie dwudziestolecie przyniosło w Polsce wielką
liczbę znaczących dzieł architektonicznych, przyniosło
też jeszcze więcej pojedynczych obiektów lub całych
zespołów przeciętnych czy wręcz niewydarzonych.
Jak powinna być kształtowana nowa zabudowa
miast, terenów podmiejskich, małych miasteczek?
Czy każda rzecz zbudowana powinna być dziełem
wybitnym, manifestującym swą obecność, wyróżniającym się w przestrzeni czy tkance miasta?
Czy powinny powstawać tylko obiekty o cechach
„wielkiej architektury” – będące dla projektującego je
architekta pretekstem do realizacji własnych ambicji
i marzeń?

Przyglądając się światowym i krajowym realizacjom
z ostatnich lat można zauważyć, że wielu współczesnych wybitnych architektów, czy wyróżniających się
zespołów projektowych, staje się w coraz większym
stopniu wierna idei „dematerializacji”. Zakładają oni,
że możliwa jest dematerializacja materialnej struktury
budynku, zatarcie granic między wnętrzem, jego
otoczeniem i konstrukcją. Dążą do tego, aby odbiór
budynku kształtowany był nie tyle przez jego fizyczną
formę, co przede wszystkim przez elementy niematerialne, takie jak ruch, swobodnie przepływające światło,
relacje z otoczeniem. Architekci ci starają się wzbogacić wyraz architektoniczny projektowanych obiektów
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wykorzystując działanie zmiennego, zależnego od
pogody i pór dnia światła naturalnego, elektrycznego
oświetlenia wnętrz, zewnętrznej iluminacji. Wykorzystują ogromne obecnie możliwości różnego rodzaju
szkła, efekty odbić i refleksów, kontrasty płaszczyzn
pełnych, półprzepuszczalnych i transparentnych, tak
różnie oddziałujących na odbiorców.
Do ograniczania stosowania materialnych środków
wyrazu dążą architekci tworzący w APA Kuryłowicz
& Associates.
Po roku 1989 pojawiły się u i nas, niedostępne
wcześniej materiały i technologie – pisze Stefan Kuryłowicz. Zachwyciliśmy się ich różnorodnością i możliwościami, jakie nam oferowały. Dziś dysponujemy tym
wszystkim, lub prawie wszystkim, czym dysponuje się
na świecie. Dlatego nadszedł moment refleksji. Mam
na myśli umiar, stosowanie środków najprostszych
i poszukiwanie innych niż materialne elementów do
tworzenia naszej autorskiej architektury [1].
Jednym z budynków, które próbują „zniknąć”,
zaprojektowanych przez APA Kuryłowicz & Associates jest biurowiec Polskich Linii Lotniczych LOT
(2002) [2]. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska na Okęciu w Warszawie.
Ze względu na uciążliwy hałas elewacje zostały
zaprojektowane jako podwójne, zintegrowane
z wentylacją i chłodzeniem budynku. O rozwiązaniu tym zadecydowały w równym stopniu względy
techniczne, ekologiczne jak i estetyczne – dążenie
do „dematerializacji” obudowy zewnętrznej. Szklane
elewacje odbijają niebo. Niebo widać też z centralnego atrium przekrytego wielkim świetlikiem. Zastosowanie nadruków – logo firmy LOT – na powierzchniach zewnętrznych tafli szklanych podwójnej fasady
przyczynia się do jeszcze większego optycznego
zatarcia granic pomiędzy wnętrzem i otoczeniem,
jak też rozprasza światło dzienne i poprawia komfort
wewnątrz pomieszczeń biurowych.

Już zwyczajne szkło w elewacjach, dzięki swej
naturalnej refleksyjności – w zależności od kąta padania światła słonecznego i warunków atmosferycznych – daje zmieniający się układ plam i refleksów,
pokazuje wnętrze lub odbija sąsiadujące budynki,
niebo, zieleń. Nocą tworzy migotliwą, świetlną mozaikę. Zaawansowane technologie produkcji szkła dają
obecnie architektom szerokie możliwości uzyskiwania efektu transparentności budynku i wtapiania się
w otoczenie (np. szkło refleksyjne, ornamentowane,
drukowane, fotochromatyczne, termochromatyczne,
elektrochromatyczne).
W Krakowie, na terenach Muzeum Lotnictwa
Polskiego otwarto w 2010 roku nowy obiekt wystawienniczy, pełniący też funkcje konferencyjne,
edukacyjne i biurowe [3]. Projektanci, architekci
z berlińskiego biura Pysall.Ruge.Architekten oraz
Bartłomiej Kisielewski z Krakowa, jako jedne z najważniejszych zasad komponowania przestrzeni
przyjęli transparentność i relacje widokowe pomiędzy poszczególnymi jej częściami. Nowy obiekt
Muzeum Lotnictwa Polskiego, o zdecydowanej,
wyróżniającej się formie przypominającej wielkie
betonowe śmigło, stanowi jednocześnie „bramę”
do całego muzealnego kompleksu i ogromne okno,
przez które z przedpola widać ekspozycję pod dachem i w plenerze. Wielkie tafle szkła w elewacjach
skrzydeł ekspozycyjnych oraz wewnętrzne przegrody przeszklone zapewniają wzrokowy kontakt
wewnątrz, jak też z otoczeniem budynku. Z foyer
pierwszego piętra, przez szklaną ścianę, rozpościera się widok na całą największą salę ekspozycyjną,
a dalej na samoloty stojące w zieleni, zabudowania dawnego lotniska, powstający Kulturowy Park
Lotniczy. Przeszklenia sprawiają, że zewnętrzna
ekspozycja „wchodzi” do wewnątrz, a z otaczającej
budynek przestrzeni można oglądać prezentowane
w środku eksponaty.
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Duże możliwości osiągnięcia efektu odciążenia
bryły czy wtopienia budynku w otoczenie, zakamuflowania go, dają podwójne elewacje, stosowane
zarówno ze względów użytkowo-technicznych, jak
i estetycznych – tworzą one wizualną głębię.
„Lodowy dom”, budynek apartamentowy w Krakowie (projekt: Piotr Nawara i Agnieszka Szultk,
2010) ma ciężką bryłę, ale wydaje się, że unosi się
on w powietrzu. Dzięki zastosowaniu podwójnej
elewacji bryła została odciążona, uwolniona od swej
masy. Zewnętrzną część elewacji tworzą zawieszone
na konstrukcji stalowej setki pionowych elementów
z białego, przeświecającego marmuru, nadające budynkowi lekkość. Elewacje sprawiają wrażenie jakby
były z lodu, podobnie jak lód przeświecają, odbijają
też światło i asymilują kolory otoczenia.
Jest to architektura, której gra polega na likwidacji
namacalnych granic konstrukcji w poetycko zanikający sposób. Kiedy nie da się już rozróżnić tego co
rzeczywiste, od tego co wirtualne, architektura musi
mieć odwagę sięgnięcia do takiej sprzeczności.
Tak mówi Jean Nouvel o swoim dziele – siedzibie
Fundacji Cartiera w Paryżu (1991) [4]. Pięć tysięcy
metrów kwadratowych szklanych fasad składa się
na jej wygląd. Idąc bulwarem Raspail, widoczna jest
najpierw lśniąca w słońcu szklano-stalowa kurtyna,
kontynuująca linię zabudowy ulicy. Dopiero za nią,
w głębi ogrodu, stoi właściwy budynek, cały przeszklony. Górą stapia się z niebem, chociaż to tylko
siedem kondygnacji. Finezyjne połączenie szkła i stali
daje wrażenie lekkości, nierzeczywistości, pozwala na
wgląd do wewnątrz. Na piętrach biurowych światło
dzienne bez przeszkód wpada do pokoi przez przezroczyste elewacje, przenika przez ścianki działowe
z mlecznego szkła, rozświetla korytarze i hole. Na
parterze dwie wielkie sale wystawowe, wysokie na
8 m., zamykają ściany przeszklone od dołu do góry.
W lecie, po rozsunięciu olbrzymich tafli szkła, ogród

znajdujący się z tyłu budynku „wchodzi” do jego wnętrza. Zacierają się granice architektury, nie wiadomo
gdzie się zaczyna, gdzie kończy. Gra nakładających
się płaszczyzn, ich lekkość i przezroczystość, przenikanie otoczenia do wnętrza, wychodzenie wnętrza
w otoczenie, odbijające się w szklanych taflach
drzewa i niebo z chmurami, a przy tym znakomite
warunki pracy – wszystko to sprawia, że siedziba
Fundacji Cartiera jest uważana za jeden z najbardziej
innowacyjnych i frapujących obiektów wzniesionych
we Francji w latach 90. XX wieku.
W innym kierunku w swej „dematerializacji”
architektury idą Japończycy Kazuyo Sejima i Ryue
Nishizawa z biura SANAA, laureaci Nagrody Pritzkera
2010 r. [5]. Większość ich prac – np. Muzeum Sztuki
Współczesnej XXI wieku w Kanazawie (Japonia), filia
Luwru w Lens (Francja), Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, szklany pawilon Muzeum Sztuki
w Toledo (stan Ohio, Stany Zjednoczone, Zollverein
School of Menagement and Design w Essen (Niemcy)
– cechuje minimalizm rozwiązań architektonicznych,
stosunkowo uboga paleta materiałów i kolorów –
szkło, stal, beton, szarości, czerń i przede wszystkim
biel. Cienkie, przeświecające ściany zewnętrzne dają
namacalny kontakt z otoczeniem. Do mistrzostwa doprowadzili odchudzenie konstrukcji, czego wynikiem
są otwarte, wolne przestrzenie, bez podziałów i barier,
pozwalające na setki sposobów komunikacji, użytkowania i doświadczania budynku, dające poczucie
nieograniczonej wolności wyboru.
Jasne, efemeryczne otwarte przestrzenie zacierają
granice między wnętrzem i zewnętrzem.
Przedstawione przykłady, z konieczności tak nieliczne, a można by przytoczyć ich znacznie więcej,
dowodzą, że dematerializacja architektury nie oznacza wcale, że jest ona pozbawiona idei, przekazu czy
wyrazu architektonicznego.
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Jak projektować – zmiana paradygmatu?
How to design – change of the paradigm?
Konsekwencje globalizacji można, upraszczając, sprowadzić do ponadnarodowego i ponadkontynentalnego
upowszechniania się wzorców oraz paralelnie występującego – lokalizmu. Globalizacja zbiegła się w czasie
z wystąpieniem zagrożeń ekologicznych. W sektorze budowlanym wymuszają one zwłaszcza ograniczenia
zużycia energii – pochłania on niemal połowę produkowanej energii. Pojawiają się nowe techniki służące
budownictwu, wspomagane komputerowo.
Odpowiedzią na te wyzwania i nowe możliwości jest projektowanie zrównoważone.
Słowa kluczowe: globalizacja, ekologia, technika i komputeryzacja, projektowanie zrównoważone

Simplifying, the consequences of globalization could be tantamount to extra-national and extra-continental
spread of patterns plus localism, occurring in parallel. Globalization coincided with ecological endangering.
They particularly extort limitations of energy use – in the building sector, which nearly absorbs half of the
generated energy. New, computer aided techniques intended for the building arise.
The sustainable design is the response for these challenges and new capabilities.
Keywords: globalization, ecology, techniques and computerization, sustainable design
Globalizacja – konsekwencje dla projektowania
Globalizacja – zniesienie barier krępujących wolny handel i ściślejsza integracja gospodarki w skali
międzynarodowej [1] – wniosła wiele pozytywów do
stosunków międzynarodowych, zwiększyła bezpieczeństwo. Jest też krytykowana, ma nie tylko jasne
strony [2]. Można, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa graniczącą z pewnością, twierdzić że jest to
proces nieodwracalny. Podlegają mu różne dziedziny
aktywności ludzkiej. W każdym razie, architektura, wydaje się być w dużym stopniu po tej zglobalizowanej
stronie. Wymiar ekonomiczny też jej, zresztą dotyczy.
Budownictwo, z którym sąsiaduje bezpośrednio, by

nie powiedzieć że jest z nim zespolona (a jest wtedy,
gdy rozumiemy ją łącznie z realizacją projektowanych
obiektów) – jest ważnym działem gospodarki. Samo
projektowanie jest też działalnością biznesową – tym
samym, podlega regułom rynku. Dotyczy to biur
architektonicznych począwszy od jednoosobowych
do zatrudniających wielu (czasem dziesiątki, a nawet
setki) projektantów.
Termin globalizacja wydaje się mieć też drugie,
równoległe życie. W szerokim znaczeniu to proces
osłabiania granic (także) kulturowych dzielących
narody. To działania integrujące mieszkańców planety Ziemia. Prowadzące do ponadpaństwowej
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solidarności. W wymiarze społecznym i etycznym
oznacza to indywidualną odpowiedzialność każdego
z osobna za swoje czyny. Rezultatem jest społeczeństwo konsumenckie.
Gdy tak rozumieć globalizację – należy zauważyć,
że rola jaką odegrała/odgrywa sztuka na jej rzecz jest
wcześniejsza od decyzji w sferze ekonomii. (Jeszcze
wcześniejsze i bardziej znaczące zasługi, także dzisiaj, mają w tym względzie instytucje edukacyjne –
począwszy od pierwszych włoskich uniwersytetów).
Globalizacja sztuki poprzedziła więc globalizację
gospodarczą. Wskazać należy na muzykę, jej język jest międzynarodowy (co nie przeczy istnieniu
stylów). Także tę z gatunku pop – kto nie zna/znał
Beatlesów?
Architektura ma tu znaczące miejsce – począwszy,
co najmniej, od modernizmu. (To pierwsza połowa
minionego wieku.) Równolegle występująca nazwa
– styl międzynarodowy – mówi sama za siebie. Le
Corbusier, Wright, Gropius, Mies van der Rohe… –
ich „zagraniczne” projekty i realizacje, działalność
dydaktyczną – trudno uważać za incydentalną.
Obecnie, ogłaszanie międzynarodowych konkursów
na projekty prestiżowych obiektów jest regułą. Wielu
przedstawicieli zawodu (Foster, Piano, Zaha Hadid,
Gehry…) więcej realizuje w różnych miejscach globu,
niż we własnych krajach.
Konsekwencje globalizacji dla samej architektury
można, upraszczając, sprowadzić do ponadnarodowego i ponadkontynentalnego upowszechniania
się wzorców oraz paralelnie występującego – lokalizmu. Styl międzynarodowy, a także poprzedzające
go, przekraczał granice kulturowe – wszędzie tam
gdzie zostały przekroczone granice polityczne (Goa,
Ameryka Łacińska i Południowa, Japonia…). Obecne
przenikanie wzorców to zacieranie różnic. W architekturze wzmocnione jest ono przez formę strukturalną
– wynikającą z uwarunkowań konstrukcyjnych, instalacyjnych… (Niwelowanie granic kulturowych to efekt,

przede wszystkim, rewolucji informacyjnej i Internetu.
Krajowe serwisy informacyjne dostępne są globalnie.
Wystarczy ustawić kanał, długość fali. Istnieje moda
na adresowanie ich do takiego odbiorcy; nie czym
innym jest nadawanie w języku angielskim.)
Forma terminala pasażerskiego na lotnisku Kansai
jest uniwersalna, podobnie można powiedzieć o Burj
al Arab, siedzibie CCTV [3], czy katowickiej hali wielofunkcyjnej zwanej popularnie „Spodkiem” [4]… Z drugiej strony są realizacjami kreującymi miejsca. To nie
tylko ambicje architektów, to także zapotrzebowanie
ze strony inwestorów – tak mocne, że akceptują nie
tylko wysokie koszty, ale i przekraczanie terminów
budowy oraz uzgodnionego kosztorysu. Miasta/regiony/kraje chcą być rozpoznawalne poprzez symbole
architektoniczne.
Chcą też, często, zachować własną tożsamość –
wszędzie tam, gdzie rozwój historyczny wykształcił silną
lokalna tradycję architektoniczną. Bywa ona prawnie
chroniona – przepisami miejscowymi tworzącymi
ramy dla projektowania (dotyczą, na przykład, formy
dachu, gabarytów, materiałów, kolorystyki). Zjawisku
(nazwijmy go mikrolokalizmem), zrodzonemu z obawy
przed zerwaniem ciągłości architektonicznej, towarzyszy alternatywnie (makrolokalizm) – inspirowanie
się miejscową tradycją, asymilowanie jej do projektu.
C. Pelli uwzględnił życzenie inwestora, premiera Malezji
dr Mahathir Mahamada, ukształtowania rzutu wież Petronas Towers w oparciu o przenikające się kwadraty
– islamski symbol porządku i harmonii. Wykorzystujące najnowsze zdobycze techniczne obiekty Centrum
Kultury Kanaków na głównej wyspie archipelagu Nowa
Kaledonia, wzorował R. Piano na chatach Kanaków.
Ekologia – wyzwania dla projektowania
Globalizacja zbiegła się w czasie z wystąpieniem
zagrożeń ekologicznych.
Globalne ocieplenie, przed którym przestrzegali
ekologowie, przestało być kontestowane. Jest już
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faktem. Jest także zjawiskiem rozwojowym. Mechanizm efektu cieplarnianego, odpowiedzialnego za
globalne ocieplenie, nasila przemysłowa działalność
człowieka. Dokładniej, będące jej efektem gazy cieplarniane, zwłaszcza CO2.
Klęski żywiołowe – powodowane wybuchami
wulkanów, trzęsieniami ziemi, nie są zjawiskiem
nowym. Podobnie, jak pożary, powodzie, huragany
i tornada… Tyle, że te ostatnie, uległy nasileniu –
czego powodem są anomalie klimatyczne, będące
wynikiem globalnego ocieplenia. Obserwowane jest
pojawianie się nowych o ekstremalnych następstwach
zjawisk; takim jest np. El Nin~o [5]. Obfite opady
deszczu skutkują osuwiskami ziemi, ich skrajnym
przejawem są lawiny błotne. (Podobnie działa woda
z roztopionych lodowców). Huragany i tornada wywołują fale tsunami wdzierające się w głąb lądu stałego.
Podwyższenie średnich rocznych temperatur roztapia
lodowce, pływające góry lodowe, zagraża wiecznym
śniegom – przewidywane podniesienie się poziomu
mórz i oceanów może zmienić linię brzegową zagarniając tereny, może przykryć wodą niektóre wyspy.
Malediwy już dziś walczą o istnienie.
Na udziale w efekcie cieplarnianym nie kończą
się szkody dla środowiska powodowane przez człowieka. Zanieczyszczenia, w skrajnych przypadkach
skażenia, w tym radiologiczne – powietrza, wody – są
tym groźniejsze, że nie znają granic. Dotyczy to także
gleby – niepożądane składniki spłukiwane są do cieków wodnych. Tą drogą trafiają do mórz i oceanów.
Eutrofizacja wód – prowadzi do ich zakwitów. Gazowe
zanieczyszczenia powietrza powoduje też SO2, inne
gazy i pary. Efektem są, między innymi, kwaśne
deszcze. Ponadto powietrze jest nośnikiem bakterii,
drożdży, innych grzybów. Ekstremalną postacią jego
skażeń jest zjawisko smogu. (Mogą go też powodować klęski żywiołowe – sierpniowe, tegoroczne
pożary sięgające 200 000 ha lasów doprowadziły do
ponad pięciokrotnego przekroczenia zanieczyszczeń

powietrza w Moskwie). Dotyczy ono miast – ale aktualnie ludność miejska minęła już 50% próg. Miasta
i sąsiedztwa lotnisk – to problem hałasu. Człowiek
produkuje tony śmieci – może warto zastanowić się
nad proponowaną przez ekologów zasadą od kołyski
do kołyski. Ingerencja w przyrodę nie jest obojętna
dla bioróżnorodności, powoduje jej ograniczanie. […]
Wskazanie najważniejszych zagrożeń obrazuje rozległość problemu. Ma on też swoją głębię, powiela się
w różnych skalach – od mieszkania, poprzez miasto,
region do całej planety.
Nieszczęścia wywołane klęskami żywiołowymi
i brakiem rozwagi w poczynaniach człowieka są rozległe, uciążliwe, długotrwałe – i kosztowne. Wyciek ropy
spowodowany przez platformę wiertniczą BP (latem
tego roku) objął duży obszar Zatoki Meksykańskiej
i wybrzeża południowych stanów USA. Zaktywizowanie się jednego z islandzkich wulkanów (na wiosnę
tego roku), sparaliżowało na wiele dni ruch samolotowy w całej niemal Europie. Skutki rozbicia się (w
marcu 1989 roku) supertankowca przewożącego
ropę u wybrzeży Alaski w USA [6] – są widoczne do
dzisiaj, po ponad dwudziestu latach. Nawet relatywnie niezbyt rozległe, w porównaniu do wskazanych
wyżej katastrof, powodzie i osuwiska jakie nawiedziły
niektóre rejony Polski (w maju i czerwcu tego roku)
oraz powódź błyskawiczna (w sierpniu) na pograniczu
polsko-czesko-niemieckim – są przyczyną dramatów
i cierpień wielu ludzi.
Działania zmierzające do opanowania, na ile to
możliwe, takich negatywnych zjawisk – znane są pod
pojęciem zrównoważonego rozwoju.
Istotę zrównoważonego rozwoju w sposób najbardziej oczywisty, określa cel któremu ma służyć.
Chodzi o pozostawienie planety Ziemia przyszłym
pokoleniom w stanie, co najmniej, nie gorszym niż ją
zastaliśmy. (Co najmniej, bo zaśmiecenie i skażenia
sprzed zrównoważonego rozwoju – wymagają reakcji dzisiaj.) To zobowiązuje do naprawiania szkód
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bieżących, mniej lub bardziej zawinionych przez
człowieka (w tym spowodowanych katastrofami –
całkowite ich wyeliminowanie wydaje się utopią). Jak
i tych, które „zawdzięczamy” żywiołom natury – powodziom, pożarom lasów, trzęsieniom ziemi, wybuchom
wulkanów…To zobowiązuje także, do niepogłębiania
efektu cieplarnianego. Nawet, jeśli byłby on naturalnym cyklem kosmicznym – nie zwalnia to z obowiązku
podejmowania zaradczych środków łagodzących. Do
tych podstawowych należą postulowane przekształcenia sektora energetycznego. (Energia odnawialna,
ograniczenia zużycia.) Budownictwo pochłania niemal
połowę produkowanej energii.
Technika i komputeryzacja – nowe możliwości
projektowe
Dzięki rozwojowi nauki (napędzanemu nanotechnologią, eksploatacją kosmosu, technikami
komputerowymi, geometrią fraktalną…) architektura
zyskuje nowe materiały, techniki i technologie budowlane i okołobudowlane – także nowe narzędzia
projektowe.
Wprawdzie beton, stal (inne metale), szkło pozostają najczęściej stosowanymi materiałami – to
pojawiają się nowe. Sztuczne tworzywa, takie jak
poliwęglany, teflon, a ostatnio zwłaszcza ETFE pozwalają na nietradycyjne rozwiązania konstrukcyjne
(lekkie, a przy tym wytrzymałe) i funkcjonalne (dzięki
przeźroczystości); wnoszą nowe wartości estetyczne
(na przykład powierzchnie poduszkowe). (Takie właśnie, poduszki z ETFE, otulają wieżę National Space
Center, zbudowaną w ramach wspieranych przez rząd
brytyjski projektów milenijnych [7]). Prowadzone są
doświadczenia z materiałami samonaprawiającymi
się. Natomiast kompozyty (inne niż żelbet, który też
jest tego typu materiałem) nie rozpowszechniły się.
Może ze względu na trudności z ich recyklingiem.
Z drugiej strony można obserwować powrót, ze
względów ekologicznych, do takich materiałów jak

drewno, kamień, glina. A nawet wykorzystywanie
materiałów odpadowych, w tym wyżej wymienionych,
ale i innych.
Konstrukcje rozciągane pozwalają na większe
rozpiętości przekryć dachowych, większy rozstaw
podpór. Realizacyjna dostępność, dzięki komputerowi, powierzchni złożonych, nieregularnych znosi
ograniczenia, jakim podlegała forma budynku. Możliwe jest zatarcie granicy pomiędzy dachem i ścianą. Ta ostatnia – pochylona, wygięta…wydaje się
zaprzeczać prawu ciążenia. (Wręcz nieposkromione
skupiska nieregularnych brył są nieodłącznym atrybutem projektów F. Gehry’ego). Techniczne rozwiązania
takie jak: przesiadkowe systemy szybkich wind, windy
piętrowe; komory przeciwpożarowe; przeciwwagi
ograniczające wychylenia powodowane wiatrem,
palowania i płytowe systemy fundamentowania oraz
elastyczne węzły… – zwiększają bezpieczeństwo
budynków wysokich i pozwalają budować coraz wyżej. (Obecny rekord wysokości 828 m – Burj Khalifa,
przekroczył o ponad 300 m poprzedni, należący do
Taipei 101) [8].
Nasycenie budynku różnymi technologiami – przy
wzajemnym ich uzależnieniu – wymaga koordynacji.
Sterowanie ręczne jest uciążliwe, czasem wręcz
niemożliwe. Lepiej radzi sobie z tym komputer (kontrolowany przez człowieka) – i tu pojawia się pojęcie
inteligentnego budynku. Uogólniając i rozszerzając
wykorzystanie komputera w zrealizowanym obiekcie
można mówić o zarządzaniu eksploatacją budynku.
Komputer jest/staje się niezbędnym narzędziem
projektowym. Nie tylko dla potrzeb wizualizacji
ułatwiających kontakty z inwestorem. Umożliwia
projektowanie obiektów złożonych. Dotyczy to nie
tylko wspominanej już bryły obiektu, ale i rozwiązań
funkcjonalnych, konstrukcyjnych, koordynacji pracy
zespołowej nad projektem. Umożliwia symulacje
potencjalnych zagrożeń, na przykład pożarowych,
ułatwiając podejmowanie decyzji projektowych. Jest
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niezastąpiony w opracowywaniu rysunków realizacyjnych.
Wspomaganiu projektowania służą symulacje
przeprowadzane na modelach projektowanych obiektów. W tunelach aerodynamicznych badające reakcje
na obciążenie wiatrem, istotne przy projektowaniu
wieżowców – korygują ich kształt. Symulacje wstrząsów tektonicznych, testują skuteczność rozwiązania
konstrukcyjnego. Uprawdopodabniają słuszność
podejmowanych decyzji.
Uporządkowania wymaga sektor energetyczny.
Zasoby paliw kopalnych, na których jest on oparty, są
ograniczone; złoża łatwo dostępne bliskie wyczerpaniu; eksploatacja złóż innych kosztowna. Wcześniej czy
później skazani jesteśmy na rozwiązania alternatywne.
Poszukiwania ich ponagla potrzeba eliminacji zanieczyszczeń, będących ubocznym efektem energii produkowanej z paliw kopalnych. Nauka i technika na tę
potrzebę odpowiada szeregiem propozycji poprawiających energetykę tradycyjną. Te szczególnie ważne
są propozycjami opartymi na odnawialnych źródłach
energii. Odnawialne, czyli takie których zasoby nie
ulegają uszczupleniu w trakcie ich wytwarzania.
Nieograniczonym źródłem energii jest słońce.
Alternatywne paliwa wobec węgla (innych kopalin) to
drewno i odpady przemysłu drzewnego (trociny, wióry,
zrębki), produkty rolnicze (ziarna zbóż, słoma…), rośliny
energetyczne (wierzba…) – czyli tak zwana biomasa.
(Skala obszarów leśnych globu pozwala zaliczać drewno do źródeł odnawialnych). Najtańszą ze wszystkich
aktualnie dostępnych energii odnawialnych jest energia
wiatrowa [9]. Ponadto jej źródłami są: ciepło wnętrza
ziemi (energia geotermalna), także fale morskie (energia
maremotoryczna). Bezpieczne technologie elektrowni
jądrowych (mimo problemu odpadów radioaktywnych)
zachęcają do powrotu do tego źródła energii.
Energia wytwarzana w specjalistycznych zakładach – elektrowniach – przesyłana jest do odbiorców
sieciami energetycznymi wysokiego napięcia. Może

być też produkowana lokalnie, a nawet w pojedynczym obiekcie – na własne potrzeby. Sezonowe
niedobory uzupełniane są z sieci i tam też przesyłany
niewykorzystany nadmiar.
Projektowanie zrównoważone
Zanik architektonicznych granic, ale i potrzeba
lokalizmu – to efekt globalizacji. Energooszczędność
i korzystanie ze źródeł odnawialnych – to wymóg
ochrony środowiska. Nowe rozwiązania materiałowe,
konstrukcyjne, instalacyjne…, ekologiczne technologie
– w dyspozycji projektanta uzbrojonego w komputer.
Zakorzeniające się zrównoważone projektowanie
jest/powinno tu być odpowiedzią. Mieści się ono w obrębie, zarysowanego wyżej zrównoważonego rozwoju.
Uogólniając, jest to projektowanie, którego rezultatem
są obiekty realizowane i eksploatowane w zgodzie
z naturą – nie w opozycji do niej. (Czego nie należy
mylić z przeciwstawianiem się jej żywiołom).
Oznacza to zwiększanie udziału w obiekcie materiałów odnawialnych, materiałów z recyklingu. Najlepiej, jeśli są pozyskiwane lokalnie, tak by eliminować/
/ograniczać (energochłonny) transport. Oszczędność
wody, to jej podwójny obieg w budynku; wyłapywanie wody deszczowej. Hybrydowe rozwiązania
wentylacji (mechaniczna + naturalna) zmniejszają
zapotrzebowanie na klimatyzację, obniżają zużycie
energii. Istnieją sposoby pasywnego pozyskiwania
ciepła. Oszczędzaniu energii służy wiele technologii.
Skutkujących w ostatecznym rozrachunku, redukcją
kosztów eksploatacji budynku.
Baterie słoneczne pozyskują energię słoneczną
przeznaczoną do uzyskania ciepłej wody użytkowej
i dla centralnego ogrzewania; ogniwa fotowoltaiczne
produkują też prąd. Stosowane są, korzystające (także) ze źródeł odnawialnych, technologie złożone. Zaliczyć do nich należy kogenerację, pompy ciepła; ale
także rekuperatory, pozyskiwanie ciepła ze ścieków…
(To nie wszystkie rozwiązania.) Wkomponowywanie
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w bryłę niektórych z urządzeń – zwłaszcza baterii
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych – staje się znakiem czasu.
Dopracowano się złożonych zasad wskazujących
jak należy dochodzić do energooszczędności w obiekcie. (Część z nich wprowadzono jako obowiązkowe do
Prawa budowlanego). Rozpowszechniło się pojęcie
domu energooszczędnego (wartość rocznego zapotrzebowania na energię cieplną 40 kWh/(m2a)), domu
pasywnego (15 kWh/(m2a)). (Tradycyjny polski dom to
rząd wielkości 220–270 kWh/(m2a) [10]. Prowadzone są
prace nad metodami magazynowania energii – pozwolą
na autonomiczność domu. To znaczy niezakłócone
przeczekanie awarii sieci w okresach niedoboru energii
z własnych źródeł. Certyfikaty energetyczne (wprowadzająca je dyrektywa UE 2002/91/EC obowiązuje
w Polsce od 2009 roku) powinny stanowić skuteczną
zachętę do energooszczędnego projektowania.
Powyższe wymagania odnoszą się do obiektów
bez względu na ich funkcję (wielofunkcyjność) i rozmiar. Ich ogólnodostępne przestrzenie kształtowane są jako założenia publiczne. (Równoważne do
zewnętrznych miejskich). Wyposażane w elementy
małej architektury, zazieleniane. (Wartość społeczna
architektury mieści się w jej ekologicznym aspekcie
– człowiek jest częścią środowiska naturalnego).
Skupiska zieleni tworzą (też) zewnętrzne, „wiszące”
ogrody. (Przykładem są projekty wieżowców Ken
Yeanga [11]). Zielone dachy oddają zabraną (w parterze) roślinność. Zewnętrzna zieleń obiektów łagodzi
miejskie wyspy ciepła.
Wymiar społeczny, rozumiany szeroko, ma udział
architektów w powstawaniu tzw. obiektów inżynierskich. Spektakularne w tym względzie są projekty
mostów. Sztuka przenika się z różnymi dziedzinami
aktywności ludzkiej, upowszechnia swoje wartości,
przestaje być elitarna. Przy czym niekoniecznie musi
być to jednoznaczne z pojawieniem się pop kultury
– na co wskazuje omawiany casus.

Takich zadań podejmuje się, między innymi, S. Calatrava. Jego projekty wydają się naturalną konsekwencją
wykształcenia – jest nie tylko architektem, rzeźbiarzem
ale i konstruktorem. Realizowane są tak ekstrawaganckie założenia, jak most szejka Zayeda w Abu
Zabi [12], czy sztuczne wyspy w kształcie palm i świata
w Dubaju [13]. Nie jest przypadkowe miejsce budowy
– Zjednoczone Emiraty Arabskie – dysponujące nieograniczonymi do niedawna zasobami petrodolaró.
Projektowanie zrównoważone bywa kojarzone
z powrotem do formy tradycyjnej. (Tak może być ale
nie musi). Nowość ma wtedy wymiar psychologiczny,
sprowadza się do przyzwolenia na rezygnację z nowoczesności – ma sens wtedy, gdy jest uzasadniona
poza architektonicznymi potrzebami. Na przykład:
kosztami, dostępnością materiałów…, ale też względami społecznymi.
Forma obiektu jeśli jest budowana oddolnie, jeśli
uwzględnia różne uwarunkowania – jest rezultatem
wielu cząstkowych decyzji. (Przydatna staje się umiejętność pracy w zespole. Obiekty stają się dziełami
wielu twórców. Ma to odbicie w nazwach biur architektonicznych – obok tych kojarzonych z jednym
nazwiskiem, pojawiają się rozpoznawalne po nazwie
– MVRDV, UN Studio …). Decyzje zsyntetyzowane,
wzajemnie uzgodnione, dają jednorodny rezultat. Tak
można scharakteryzować proces dochodzenia do
formy strukturalnej. Metoda budowania rzeźby i podporządkowywania jej pozostałych rozwiązań – nie zawsze
jest oczekiwana. Nie tylko ze względu na, wydaje się,
większe koszty – i projektu, i realizacji – nie wszystkich
fascynuje ekstrawagancja. Forma strukturalna bardziej
przystaje do zrównoważonego rozwoju.
Czynnik ekologiczny w podejmowaniu decyzji nie
musi być dominujący. Ale nawet wtedy, a czasem
zwłaszcza wtedy, forma wynikowa bywa odkrywcza
(by nie powiedzieć ultranowoczesna). (Przykładem
może być przebudowa Reichstagu, czy Swiss Re
Tower – obydwa projekty N. Fostera.)
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Marcin Galas*

FORMA WYDRĄŻONA
A DRILLED FORM
Hanegi Forest jest przykładem budynku, przy projektowaniu którego drzewa na działce stały się pretekstem dla stworzenia formy budynku mieszkaniowego, jego systemu konstrukcji i rozwiązań przestrzeni
wewnętrznych.
Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, blok

When designing Hanegi Forest – the trees on the plot became the pretext for the creation of the residential
building, its construction, design and solutions to interior spaces.
Keywords: residential architecture, block

W 1972 roku, w St. Luis wysadzono w powietrze kompleks Pruitt Igoe. Były to bloki z wielkiej
płyty, zbudowane zaledwie 20 lat wcześniej przez
japońskiego architekta Minoru Yamasaki. Rozbiórka ta uznana została za symboliczny koniec epoki
modernizmu, moment pogrzebania słynnej idei Le
Corbusiera „maszyny do mieszkania” oraz ideałów
innych modernistów. Ale czy na pewno?
Jak możemy przeczytać w tezach tegorocznej
konferencji Architektura nie jest dziś wyrażeniem
przestrzennym jakiejś określonej idei; jest wyrażeniem
każdej idei, której twórca potrafi nadać formę [1]. Pod
koniec XX wieku, w 1997 roku w Tokio Shigeru Ban
zrealizował kompleks mieszkalny 11 apartamentów.
Hanegi Forest jest przykładem budynku, w którym
kontekst – w tym przypadku drzewa stojące na działce

– stał się pretekstem dla stworzenia formy, systemu
konstrukcji i rozwiązań przestrzeni wewnętrznych.
Żadne z 27 istniejących drzew nie zostało uszkodzone podczas prac budowlanych – był to warunek
sine qua non inwestora w umowie z projektantem.
Warunek ten miał być spełniony bez przekroczenia określonego budżetu. Z tego powodu zaczęto
szukać systemu geometrycznego, który w swych
założeniach uwzględniałby roślinność, nie podnosząc
jednocześnie znacząco kosztów inwestycji. W efekcie
powstał projekt, w którym, aby uniknąć uszkodzenia
drzew, użyto konstrukcji ze stalowej ramy. Opracowano system oparty na trójkątach równobocznych
o ramieniu długości 4 m. Nieregularny układ ram
i słupów w całości był uzależniony od rozmieszczenia
drzew i ich wielkości.

* Galas Marcin, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytut Projektowania Architektonicznego,
Katedra Kompozycji Architektonicznej.
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Shigeru Ban, Tokio Hanegi Forest, 1997 (New housing concepts, s. 179)
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Każdy z 11 apartamentów zajmuje 3 kondygnacje budynku i posiada osobne wejście z parteru.
Część kubatury została uniesiona na słupach,
przypominających oczywiście rozwiązanie Le
Corbusiera w Unité. W uwolnionej w ten sposób
przestrzeni parteru znajdują się jedynie przejrzyste
drzwi wejściowe, w których odbijają się pnie drzew,
wzmacniając w ten sposób wizerunek lasu. Bryła
budynku przypomina ścięty, biały prostopadłościan
z wydrążonymi otworami, przez które korony drzew
wydostają się na zewnątrz. Owalne wycięcia nie
tworzą prywatnych dziedzińców, lecz łączą dwa
lub większą ilość mieszkań, tworząc w ten sposób
przestrzenie półprywatne. Różnej wielkości dziury
nieregularnie rozmieszczone od strony południowej
otwierają przeszkloną elewację budynku i wpuszczają światło w głąb dziedzińców. W innej części
drążą bryłę budynku stanowiąc doświetlenie salonów, a czasem nawet sypialni i parteru budynku.
Ściany owalnych dziedzińców wybudowane są
z przeszklonych pustaków – luksferów, dzięki
mlecznemu zabarwieniu nienaruszających intymnego charakteru pomieszczeń. W zależności od
apartamentu zaprojektowane tarasy otwierają go
na przestrzenie znajdujące się poza budynkiem
lub na dziedzińce. Komunikację pionową mieszkań
zapewniają klatki schodowe, które niekiedy, jakby
przyklejone, ślizgają się po przeszklonej ścianie
dziedzińców, a gdzie indziej przecinają lub wypełniają ich przestrzeń.
Użyta w projekcie szkieletowa konstrukcja ramowa pozwala na swobodne projektowanie wnętrz
budynku. Zapewnia to różnorodną kombinację
wewnętrznych przestrzeni, dzięki czemu nie ma
mieszkań o tak samo rozwiązanych wnętrzach.
Pierwsze piętro budynku zajmuje część dzienna,
gdzie dwukondygnacyjna przestrzeń salonu połączona jest z kuchnią, a niekiedy z łazienką i sauną.
Część nocna usytuowana jest na antresoli, gdzie

zlokalizowane są sypialnie. Pod względem układu
wnętrz, elastyczność, jak w projektach Miesa van der
Rohe, jest kluczowym elementem mieszkań. Podobnie jak w Unite Le Corbusiera kuchnie z łazienkami
zgrupowane są nad i pod antresolami. Podczas gdy
rozmiar mieszkania pozostaje niezmienny, drzwi
przesuwane pozwalają na oddzielanie lub łączenie
przestrzeni.
Mimo, że patrząc na rozrzeźbioną formę budynku, na pierwszy rzut oka trudno doszukiwać się
podobieństw do projektów domów „prototypowych”
słynnych modernistów. Nie przypomina on „maszyny do mieszkania” Le Corbusiera, czy budynku zaprojektowanego przez Ludwiga Miesa van der Rohe
na potrzeby wystawy Weissenhofsiedlung w Stuttgarcie. Wydaje się jednak, że w projekcie tym autor
budynku wykorzystuje wiedzę przekazaną przez
poprzedników. Łączy doświadczenia z otwartych,
wolnych modernistycznych planów, wzbogacając
je jednocześnie o nowe rozwiązania minimalizmu.
Projektuje budynek, w którym transformacja dziedzińca pozwala na rozrzeźbienie bryły, w ten sposób powstaje budynek mieszkalny wielorodzinny,
który – można odnieść wrażenie – odcina się od
form wymyślonych przez poprzedników: nie jest
ani blokiem mieszkalnym, ani kwartałem zabudowy.
Ten trudny do zdefiniowania budynek zadziwia i na
pewno jest w swej formie oryginalny.
Czy, jak pokazał czas, początkowo chwalebna
idea modernistów okazała się jednak ślepym zaułkiem? Wydaje się, że nie. Jak pisze prof. Dariusz
Kozłowski, Krytycy tej architektury odnoszący się do
wartości estetycznych rzeczy, zapomnieli, że celem
idei miały być wartości praktyczne: tanie budynki
służące do rozwiązania problemu mieszkaniowego
[3]. Współczesnym twórcom udaje się niejednokrotnie
wydobyć z modernizmu to, co najbardziej wartościowe, a z doświadczenia tamtej architektury korzystają
do dziś kolejne pokolenia.
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dziś, Tezy.

[2] Konkurs: Architektura Betonowa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2010, s. 12.
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Monika Gała-Walczowska*

Willa na lazurowym wybrzeżu
Villa on CÔte d’Azur
Forma architektoniczna wakacyjnej rezydencji wpisanej w krajobraz Lazurowego Wybrzeża inspirowała refleksję o poszukiwaniu oryginalności dziś poprzez harmonię architektury z naturą.
Słowa kluczowe: architektura współczesna, dom jednorodzinny, oryginalność

The architectural form of the holiday residence composed into the landscape of Côte d’Azur has inspired a reflection on search for originality in the modern world through harmony between architecture and nature.
Keywords: contemporary architecture, single-family house, originality
Architektura willi zaprojektowanej przez nicejskiego architekta Marca Baraniego, a zrealizowanej
w latach 2001–2004 we Francji pozwala na refleksję
o poszukiwaniu oryginalności formy architektonicznej
domu jednorodzinnego w czasie współczesnym.
Willę zlokalizowano na obrzeżach Cannes, na
styku miasta i natury. O walorach tego miejsca rozstrzyga konfiguracja terenu, usytuowanie względem
stron świata, a także charakter krajobrazu. Zielone,
nasłonecznione wzgórza otaczające miasto opadają
w kierunku południowym, w stronę morza. Walorem
tej lokalizacji jest także widok na panoramę Cannes,
na zatokę, na morze. Te atuty rozstrzygnęły o zaplanowaniu na wzgórzach dzielnicy willowej. Tam też
została wzniesiona rezydencja.
Willę usytuowano na nasłonecznionym, zielonym
zboczu opadającym w stronę morza, w kierunku
południowo-wschodnim. Posesja dostępna jest od
strony północnej, z drogi dojazdowej. Dom posta-

wiono w centralnej części działki o powierzchni 1 ha.
Taka wielkość działki i sposób usytuowania domu,
sprawiają, że jest on odizolowany od zgiełku miasta,
a zespolony z naturą.
O oryginalności formy architektonicznej rozstrzyga
idea kompozycyjna. Formę domu tworzy kompozycja
z wolno stojących brył. Kształtu willi nie odczytuje się
jako zwartej bryły. Nie ma jednoznacznego obrysu,
który wyznacza bryłę budynku. Przeciwnie ta architektura sprawia wrażenie jakby willa została wsparta
na zamyśle swobodnej kompozycji z wolno stojących
prostopadłościanów, którym przypisano odpowiednie
funkcje, połączonych transparentnymi przestrzeniami
komunikacyjnymi.
Dom zaplanowano na dwóch poziomach. Część
rodzinną zakomponowano na dolnym poziomie. Pokoje prywatne usytuowano na górnym poziomie [1].
Słowo poziom zostało użyte celowo, aby zaakcentować, iż nie są to kondygnacje ułożone jedna nad

* Gała-Walczowska Monika, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, studia doktoranckie.
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drugą, ale przesunięte względem siebie poziomy, dopasowane do konfiguracji terenu – wkomponowane
w opadające zbocze. To także przemawia na rzecz
oryginalności formy architektonicznej rezydencji.
Dolny poziom to część rodzinna, recepcyjna. Wejście do domu zaplanowano z dziedzińca, łączącego
willę z drogą dojazdową. Na styku z dziedzińcem zlokalizowano wolno stojącą betonową kostkę garażu.
Podstawę całej kompozycji architektonicznej
stanowi prostopadłościenna bryła o funkcji tarasu.
Można ją nazwać postumentem, który częściowo
zestopniowany, pozwala na bezpośrednie zejście do
ogrodu. W zachodniej części postumentu znajduje się
basen „wyżłobiony” w płaszczyźnie tarasu.
Na postumencie i obok niego ustawiono 4 bryły,
którym przyporządkowano pomieszczenia części
rodzinnej – pokój kinowy wraz z hallem mieszczącym
schody na górny poziom, pokój bilardowy, salon,
kuchnię wraz z pokojem zabaw dla dzieci. Bryły, choć
sprawiają wrażenie stojących swobodnie, w istocie
połączone zostały przestrzenią komunikacyjną. Kompozycja została zespolona nie tylko przez powiązania
komunikacyjne, ale także poprzez płytę wspornikowego zadaszenia przekrywającego pomieszczenia
poziomu rodzinnego oraz taras.
Górny poziom to prywatna część willi. Kształt
tego poziomu jest odmienny od rozczłonkowanej
formy części rodzinnej. To jedna bryła, wydłużona
prostopadłościenna belka. Nie umieszczono jej bezpośrednio nad poziomem parteru, lecz przesunięto
w stronę zachodnią i zawieszono ponad tarasem,
przewieszono wspierając na dolnej kondygnacji
i na najbardziej wypiętrzonym fragmencie posesji.
Oba poziomy stykają się tylko w komunikującej je
przestrzeni klatki schodowej. W prywatnej części
willi zaplanowano 6 pokoi dla członków rodziny
i przyjaciół. Każda z sypialni wyposażona została
w łazienkę i garderobę oraz taras widokowy od strony południowej. Największą sypialnię usytuowano

w południowo-zachodnim narożniku. Wnętrze pokoju
otwiera się na narożny taras, z którego dostępna jest
sauna. W przeciwległym narożniku górnego poziomu
umieszczono pracownię.
Także sposób użycia i rodzaj materiałów wpływa
na odbiór architektury willi. W poziomie przyziemia
dominującym materiałem jest beton. Cokół oraz wspornikową płytę zadaszenia wylano w żelbecie. Jednak
tworzywo betonowe zostało ukryte pod kamienną
okładziną. Natomiast bryły ustawione na i obok postumentu zdominował surowy beton. Wyjątek stanowi
prostopadłościan, w którego wnętrzu zaplanowano
salon. Jego ruchome ściany wykonane zostały ze
szkła. Przestrzeń tego wnętrza może zostać całkowicie
otwarta na otaczający taras. Surowy beton oddziałuje
poprzez kolor, fakturę – chropowatość, rysunek szalunków, kontrastując z gładkością i lekkością szklanych
tafli – ścian salonu i przeszkleń poszczególnych pomieszczeń. Naturalny kamień poprzez kolor, rysunek,
perfekcję obróbki pełni rolę dekoracji [2], podkreślając
lapidarny, wręcz monumentalny charakter prostopadłościennych brył. Na górnym poziomie dominującym
materiałem jest szkło. Wpływa ono na odbiór tej części
willi jako transparentnej bryły, sprawiającej wrażenie
„unoszącej się” belki.
Charakter krajobrazu, nastrój tego miejsca, można
uznać za inspirację budowania formy architektonicznej. Ideę kompozycyjną willi podporządkowano poszukiwaniu harmonii pomiędzy eksperymentem przestrzennym architektury w krajobrazie, poszukiwaniu
formy stanowiącej symbol otwartości i wolności [3].
W architekturze willi przenikają się dwie przestrzenie.
Przestrzeń architektoniczna – materialna, „zakorzeniona” oraz przestrzeń natury – miejsca, która dzięki
kompozycji oraz przejrzystości szklanych przegród
„wchłaniana” jest do wnętrza domu. Jak mówi Maria
Misiągiewicz: wewnętrzna harmonia rzeczy architektonicznej nie jest związana ze stylami, modami, czy
kierunkami, zależy wyłącznie od umiejętności od-
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najdywania kształtu poprzez interpretację geometrii,
nadającą budowlom wygląd cieszący zmysły [4].
O walorach tej realizacji Dominic Bradbury pisze:
jedna z najbardziej spektakularnych willi na Lazurowym Wybrzeżu [5]. Marc Barani szuka inspiracji
w twórczości wielkich twórców architektury XX wieku.
Pracując pod wpływem i wykraczając poza spuściznę
Eileen Gray, Miesa van der Rohe i Le Corbusiera, willa
Baraniego wytwarza nowy typ wzorca wytwornego,
wyrafinowanego, postępowego architektonicznie stylu
wakacyjnej przestrzeni przyjemności [6]. Próba obdarzenia rezydencji określeniem oryginalna architektura
została wsparta podpowiedzią krytyka, który o domu
mówi: bogaty w dramaturgię i innowacyjność ten
ambitny, współczesny budynek redefiniuje luksusową
willę wakacyjną.
Podejmując próbę nawiązania do haseł Konferencji Architektura dziś [7] wypada odwołać się do słów

autora willi Marca Baraniego: architektura w przeszłości znała bardzo silne momenty doktrynerskie, które
w szczególny sposób ograniczały pole możliwości.
Sytuacja dzisiaj jest dużo korzystniejsza – bardziej
otwarta, inna, bardziej żywiołowa. Wiele interesujących
rzeczy dzieje się dzisiaj w architekturze [8].
Zdaniem Marii Misiągiewicz określenie oryginalna
architektura wskazuje na jej innowacyjny, zadziwiający
walorami kształt, zaskakujący wyraz plastyczny, a także
stosowne wpisanie w miejsce [9]. Wydaje się, iż kompozycja architektoniczna willi, sposób doboru, zestawiania
i kontrastowania materiałów, a nade wszystko sposób
wkomponowania formy architektonicznej w miejsce,
potwierdzają poszukiwanie oryginalności dziś przez
harmonię architektury z naturą. Może za sprawą idei
architektonicznej wytwarza się relacja sprawiająca, iż
jak powiedział Le Corbusier: duch człowieka i natury
znalazł wspólną płaszczyznę porozumienia [10].
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„Dziś” architektury sakralnej w małych miastach
podlasia
“Today” of ecclesiastical architecture of small towns
of podlasie
Współczesne świątynie w małych miastach Podlasia są zazwyczaj lokalizowane na ich obrzeżach, wpływając istotnie
na zmiany struktury urbanistycznej ośrodków. Na proces realizacji obiektów duży wpływ, obok architektów, mają
także duchowieństwo i społeczność parafialna, co ostatecznie kształtuje wizerunek architektoniczny świątyń.
Słowa kluczowe: małe miasteczka, Podlasie, współczesne kościoły i cerkwie

Contemporary temples are located on the outskirts of small towns of Podlasie. It has big matter for changes
of town’s urbanistic structure. The clergy with parishioners as well as architects have big influence on final
image of temples.
Keywords: small towns, Podlasie, contemporary churches and Orthodox churches
„Dziś” architektury sakralnej małych miast Podlasia nie istnieje bez bogatego kontekstu architektury
kultowej minionych wieków, zwłaszcza zaś dwóch
ostatnich stuleci. W XIX w. wzniesiono liczne cerkwie
prawosławne, na przełomie XIX i XX wieku powstało
wiele kościołów katolickich. Wielowyznaniowe tło architektury sakralnej regionu uzupełniają także nieliczne obecnie budynki synagog, które aktualnie pełnią
zazwyczaj funkcje różne od pierwotnej. Współczesna
architektura sakralna małych miast Podlasia powstaje
w kontekście wielokulturowej historii ośrodków, która
stanowi o szczególnej wartości ich przestrzeni.
„Dziś” architektury sakralnej w małych miastach
Podlasia nie istnieje także bez zdefiniowania prze-

strzeni, w której nowe obiekty sakralne powstają.
Konfrontacja historii z teraźniejszością pokazuje ciekawy obraz współczesnych działań urbanistycznych
i architektonicznych, ich wpływ na przestrzeń i strukturę
małych miast. Działania te uwidaczniają także zjawiska społeczne, które w efekcie końcowym mają duży
wpływ na stan architektury sakralnej w regionie.
Architektura sakralna Podlasia w XIX w.
Korzenie wielu miasteczek podlaskich sięgają
średniowiecza. Ich powstanie zawsze łączyło się
z założeniem lub podtrzymaniem już istniejącej parafii katolickiej czy prawosławnej i wyposażeniem jej
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w świątynię. Budowle sakralne zazwyczaj lokalizowane były w centrum miejscowości. Na przestrzeni
lat budynki niszczały, a kolejne świątynie wznoszono
zazwyczaj na miejscu poprzednich. Taki stan utrwalił
się w wieku XIX i na przełomie XIX i XX, kiedy powstało
szczególnie dużo najpierw cerkwi prawosławnych
(co wiązało się zwłaszcza z działalnością zaborcy
rosyjskiego), a następnie kościołów katolickich.
Równolegle w strukturze miast intensywnie reprezentowana była także architektura kultowa społeczności
żydowskiej, stanowiącej zawsze znaczny procent
społeczności miasta (często ok. 50%). Synagogi obok
cerkwi i kościołów wypełniały różnorodny wizerunek
architektury sakralnej miast tego okresu.
Współczesna architektura sakralna na Podlasiu:/Ecclesiastical contemporary architecture of Podlasie.
1. Bielsk Podlaski, kościół Miłosierdzia Bożego, arch.
A. Chwalibóg/Bielsk Podlaski, church of God’s Mercy, arch.
A. Chwalibóg (fot. www.photopodlasie.com)
2. Bielsk Podlaski, cerkiew Zaśnięcia NMP, arch. M. Bałasz/
Bielsk Podlaski, Orthodox church of Dream of Holy Mother,
arch. M. Bałasz (fot. www.photopodlasie.com)
3. Bielsk Podlaski, cerkiew Opieki Matki Bożej, arch. J. Uścinowicz/Bielsk Podlaski, Orthodox church Holy’s Mother
Care, arch. J. Uścinowicz (fot. www.photopodlasie.com)
4. Hajnówka, cerkiew Narodzenia Jana Chrzciciela, arch.
J. Kabac/Hajnówka, Orthodox church The Birdh of John the
Baptist, arch. J. Kabac (fot. www.photopodlasie.com)
5. Hajnówka, kościół Cyryla i Metodego, arch. M. Bałasz/
Hajnówka, church of Cyryl and Metody, arch. M. Bałasz
(fot. www.photopodlasie.com)
6. Zambrów, kościół św. Ducha, arch. J. Kuźmienko/Zambrów, church of Saint Gost, arch. J. Kuźmienko (fot. www.
photopodlasie.com)
7. Zambrów, kościół św. Józefa Rzemieślnika, arch. I. i H. Toczydłowscy/Zambrów, church of st. Joseph Craftsman, arch.
I. i H. Toczydłowscy (fot. www.photopodlasie.com)
8. Grajewo, kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy arch.
W. Cęckiewicz/Grajewo, church of St. Mother of Constant Assistance arch. W. Cęckiewicz (fot. www.photopodlasie.com)
9. Mońki, kościół Brat Alberta Chmielowskiego, arch.
A. Kiluk/Mońki, church of Brother Albert Chmielowski, arch.
A. Kiluk (fot. www.e-monki.com)

Architektura świątyń katolickich Podlasia, podobnie jak sakralna Królestwa Polskiego w XIX wieku,
naznaczona była silnym piętnem historyzmu. Była
to próba odpowiedzi na postulat poszukiwania stylu
narodowego. Neorenesans zakorzeniony w estetyce
klasycyzmu, neobarok wiązany z bogatą tradycją
Polski hetmańskiej, neogotyk stanowiący naturalną
romantyczno-sentymentalną kontynuację fascynacją
rycerskim średniowieczem oraz neoromanizm odwołujący się do początków chrześcijańskiego państwa
polskiego funkcjonowały obok siebie [1]. Na obszarze
Podlasia w architekturze sakralnej reprezentowane
były wszystkie neostyle: neoromański (Zambrów),
neorenesansowy (Czyżew), neobarokowy (Wysokie
Mazowieckie) i najliczniej neogotycki (Grajewo, Sokoły, Rajgród, Kulesze Kościelne), a także łączące
w sobie cechy różnych stylów np. gotycką bryłę
z romańskim detalem (Kuczyn) [2]. Obraz architektury
sakralnej końca doby rozbiorów uzupełniły świątynie
wybudowane w miasteczkach w okresie międzywojennym. Dotyczyło to ośrodków, które rozwinęły się
gospodarczo do 1939 roku tj. Mońki i Łapy.
Architektura prawosławna w XIX wieku na Podlasiu była kojarzona w dużej mierze z represjami
władz carskich, pomimo faktu że w Polsce przedrozbiorowej prawosławie było szeroko reprezentowane
we wschodniej części państwa. Cerkwie odczytywano jako symbol władzy zaborcy nad włączonymi w obszar wpływów Rosji terenów polskich
tym bardziej, że wiele z nich zostało wzniesionych
w powiązaniu z carskimi koszarami (Białystok, Grajewo, Zambrów, Augustów, Suwałki, Łomża, Kolno).
Z tego też względu wiele cerkwi zostało rozebranych
w okresie dwudziestolecia międzywojennego lub
przypisano im inne nowe funkcje. Znaczna liczba
świątyń prawosławnych pozostała i funkcjonuje
w podlaskich miasteczkach po dziś dzień (Bielsk
Podlaski – cerkiew św. Mikołaja i cerkiew Narodzenia Przejśw. Bogarodzicy, Hajnówka, Siemiatycze
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– cerkiew św. Piotra i Pawła, Wasilków – cerkiew św.
Apostołów Piotra i Pawła).
Architektura sakralna Podlasia końca XX w.
Lata 80. i 90. XX w. zaznaczyły się intensywnym
ruchem budowlanym w realizacji świątyń. W centrach miasteczek funkcjonowały już świątynie pochodzące zazwyczaj z przełomu XIX i XX w. Nowe
świątynie powiązane z powstawaniem kolejnych
parafii (ok. 10 tys. mieszkańców) lokalizowano
zazwyczaj przy osiedlach mieszkaniowych położonych na obrzeżach miast, przy głównych ciągach
komunikacyjnych przebiegających przez ośrodki.
Tego rodzaju lokalizacja niosła w sobie istotne dla
rozwoju przestrzennego miejscowości znaczenie
urbanistyczne.
Znaczenie urbanistyczne
Nowe świątynie wyznaczyły nowe ośrodki ciążenia
w strukturze miasta, wokół których zaczęły się skupiać
kolejne obiekty. Obszary peryferyjne, ze względu na
wzmożenie ruchu wynikającego z zainteresowania
społeczności miejscem kultu, nabrały charakteru
bardziej miejskiego, o intensywnej zabudowie, z nagromadzeniem funkcji obsługi ludności, a zwłaszcza
handlu. Zabudowa miasta wyraźnie zyskała na lokalizacji świątyń. Dogęszczenie funkcji obsługi ludności
wpłynęło na wyraźniejsze wydzielenie i „usamodzielnienie” w strukturze miast dzielnic, które pierwotnie
były tylko „sypialniami” .
Peryferyjna lokalizacja świątyń ma także niebagatelne znaczenie dla estetycznych walorów urbanistycznych miasta, dla kształtowania jego sylwety.
W panoramie miasta nowe obiekty sakralne w wielu
wypadkach określiły jego granice. Jest to szczególnie
wartościowe, gdy weźmiemy pod uwagę położenie
wielu miasteczek podlaskich na stosunkowo równinnym terenie, w którym brakuje naturalnych wysoko

wyniesionych punktów. W efekcie wieże kościołów
i cerkwi stają się głównymi dominantami przestrzennymi, najbardziej czytelnymi w sylwecie miast widzianej
ze znacznej odległości (Zambrów, Grajewo, Bielsk
Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Mońki, Hajnówka,
Łapy, Siemiatycze, Sokółka).
Świątynie wzniesione przy drogach wylotowych
z miast stanowią także symboliczne bramy miast,
stają się ikoną miasta. Przez pryzmat architektury
tych właśnie obiektów osoby przejezdne postrzegają
i zapamiętują obraz architektoniczny całego miasteczka. Z tego względu istotne jest, aby świątynie niosły
w sobie przekaz architektury oryginalnej, dającej
wyraźne przesłanki stylowe wiążące je z konkretnym
wyznaniem, reprezentatywnej dla czasów, w których
powstały oraz w sumie tych wszystkich cech wskazujące także na przynależność regionalną (Grajewo,
Zambrów, Bielsk, Hajnówka).
Znaczenie architektoniczne
Współczesna architektura sakralna w małych
miastach spełnia szczególnie istotną rolę, ponieważ
obiekty monumentalne są w nich stosunkowo nieliczne. Świątynie to obiekty o wyraźnie zarysowanej
indywidualnej formie w odniesieniu do tła ujednoliconej architektury mieszkaniowej, na którym najczęściej
występują.
Świątynie katolickie ostatnich dekad XX w. budowano zgodnie z zaleceniami II Soboru Watykańskiego (1963 r.) [3]. Różnorodność architektoniczną
kościołów można określić szerokim pojęciem „pluralizmu form”, użytym przez siostrę Marię Ewę Rosier-Siedlecką, które najlepiej charakteryzuje zespół
zindywidualizowanych brył nowych kościołów [4]. Ze
względu na rozkład wnętrza podlaskie kościoły można pogrupować w dużym uogólnieniu na świątynie
o układzie zbliżonym do tradycyjnego z korpusem
nawowym (Zambrów – kościół św. Józefa Rzemieślnika, Wysokie Mazowieckie, Hajnówka, Mońki) oraz
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jednoprzestrzenne łączące w sobie cechy układu
podłużnego z centralnym (Zambrów kościół św. Ducha, Grajewo, Łapy, Bielsk Podlaski). Nowoczesne
bryły kościołów górując nad sąsiednią zabudową są
jednoznacznie czytelne w przestrzeni miasteczek,
jako architektura współczesna.
Niepokojącym zjawiskiem wydaje się fakt budowy współczesnych świątyń będących kopiami
kościołów historycznych. Pierwsza z takich realizacji
miała miejsce w Białymstoku. Dotyczyła kościoła
pw. Zmartwychwstania Pańskiego (arch. M. Bałasz), który był kopią nieistniejącego barokowego
kościoła z Berezwecza. Zjawisko jako jednostkowe
mogło być akceptowane, jednak od 1998 roku
w Hajnówce wznoszony jest kolejny kościół pw. Cyryla i Metodego (arch. M. Bałasz), który również
jest kopią tej samej świątyni barokowej. Mamy już
domy z katalogu, czy czas przyszedł na kościoły?
Zjawiska nie można bagatelizować, ponieważ „neobarokowe” świątynie powstały na wyraźne zlecenie
duchowieństwa i społeczności lokalnej, uznane
przez nie jako najbardziej odpowiednia forma dla
architektury sakralnej, sprzyjająca skupieniu modlitwy, a także odpowiednio reprezentacyjna dla
budowli świątyni.
Architektura współczesnych cerkwi prawosławnych podporządkowana jest tradycyjnym
formom wywodzącym się od schematu cerkwi
pięciokopułowej na planie kwadratu poddanej
wielu modyfikacjom. Mimo stosunkowo sztywnych
norm formalnych, które cerkwie muszą spełniać,
architekci w pracy projektowej osiągali ciekawe,
indywidualne rozwiązania świątyń. Ikoną architektury prawosławnej stał się już powszechnie znany
sobór św. Trójcy w Hajnówce arch. Aleksandra
Grygorowicza. Przełom wieku XX i XXI to na Podlasiu nie tylko interesujące cerkwie wzniesione
w Białymstoku, ale także realizowane w mniejszych
miasteczkach (Hajnówka – cerkiew Narodzenia

Jana Chrzciciela – przy osiedlu OWT oraz sobór
Dymitra Soluńskiego; Bielsk Podlaski – cerkiew św.
Szymona, cerkiew Zaśnięcia NMP i cerkiew Opieki
Matki Bożej, Siemiatycze – cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego).
Znaczenie społeczne
Kontakt z architekturą współczesną na poziomie
małych miast odbywa się głównie poprzez obcowanie
z obiektami architektury sakralnej, jest to ich niebagatelna rola edukacyjna. To w dużej mierze one kształtują wiedzę mieszkańców prowincjonalnych miast
na temat architektury „dziś”, często wpływając na
ich krytyczną postawę w stosunku do niej. Sprzeciw
społeczeństwa wobec form współczesnych świątyń
wynika często z odczytania ich, jako pozbawionych
czynnika sakralnego we wnętrzu. Przyczyn jest wiele,
ale bywają dające się usunąć, np. źle wyregulowane
nagłośnienie.
Należy pamiętać, że dla małych lokalnych społeczności niebagatelne znaczenie w ich codziennym
życiu ma sam proces budowania świątyni. Wiele
czynności na budowie wykonywanych jest systemem
gospodarczym, co oznacza że biorą w nich udział
parafianie. Projektanci wielu świątyń programowo
zakładali aktywność lokalnej społeczności w ich
wznoszeniu, wyznaczając obszary przeznaczone
pod indywidualną ekspresję artystyczną parafian np.
w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie
[5]. Akceptacja udziału lokalnych budowniczych
i artystów w procesie wznoszenia świątyń stanowi
o świadomości realiów projektanta budowli. Z drugiej
strony odrzucenie ich może wpłynąć na deformację
obiektu w stosunku do przygotowanego projektu.
Przykłady na tego rodzaju proceder są liczne. Brak
nadzoru autorskiego ze strony architekta w połączeniu z „gospodarczym” podejściem do budowy
kościoła może dać efekt zaskakujący, będący mutacją architektury współczesnej z „pseudoludową”
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spontaniczną działalnością artystyczną z pogranicza
kiczu [6].
Wykorzystanie pracy mieszkańców miasta w procesie budowy świątyni niesie za sobą niezaprzeczalne
wartości społeczne. Wpływa na konsolidację społeczności parafialnej, wzmacnia poczucie odpowiedzialności i własności budynku. Niestety nie poparte
opieką projektanta, nie ujęte przez niego w ramy
może wpłynąć negatywnie na wartości estetyczne
obiektu.

Podsumowanie
Obiekty sakralne wzniesione w ostatnich dekadach w małych miastach Podlasia mają istotny wpływ
zarówno na kształtowanie struktury urbanistycznej,
jak i wizerunek architektoniczny tych ośrodków.
Świątynie są efektem pracy projektowej architektów,
jak i działalności duchowieństwa oraz społeczności
parafialnej. Wysiłek wszystkich grup wpływa na ostateczny wizerunek współczesnych świątyń.
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„Sacro sanktum concilium” o liturgii świętej, nr 123 oraz B. Mokrzyckiego Święta liturgia kościoła, Warszawa 1986, s. 9.
[4] K. Kucza Kuczyński we wstępie pt. „Polska architektura
sakralna 1972–1989” do albumu Nowe kościoły w Polsce
wyróżnił cechy posoborowego ruchu budowlanego w jego
aspekcie architektonicznym i społecznym.

[5] Zambrów, I. i H. Toczydłowscy, k. św. Józefa Rzemieślnika 1996–2000. Już na etapie projektu architekci przewidzieli
udział parafian w budowie kościoła. Wierni zajmowali się
wykonaniem wielu prac budowlanych według własnych
koncepcji, w miejscach przewidzianych przez projektantów
pod ten rodzaj ekspresji artystycznej parafian.
[6] Zambrów, kościół św. Ducha, arch. J. Kuźmienko, budowa1985–1992. Kościół jest jednym z pierwszych wzniesionych w latach 80. Świątynia w trakcie budowy została
znacznie zmieniona. Zachowany korpus kościoła został
„pozbawiony” ze względów ekonomicznych szklanej wieży. Zmieniona została kolorystyka elewacji, wpływając na
unieczytelnienie formy świątyni. Zrealizowany wystój wnętrza
świątyni zupełnie nie licuje z formą architektoniczną.

BIBLIOGRAFIA
Kałamajska-Saeed M., Katalog zabytków sztuki. Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, PAN,
Warszawa 1986.
Kucza-Kuczyński K., Mroczek A. A., Nowe kościoły w Polsce,
PAX, Warszawa 1991.
Majdowski A., Studia z historii architektury sakralnej w Królestwie Polskim, Warszawa 1993.

Rocznik Diecezji Łomżyńskiej 1995, red. i opracowanie
ks. Bronakowski T. i ks. Śliwkowski T., Łomża 1995.
Spis kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej
1998, praca zbiorowa, Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Białystok 1998.
Szafer T. P., Nowa architektura polska. Diariusz lat 1976–1980,
Arkady, Warszawa 1981.

87

Witold Gilewicz*

Produkt architektoniczny
Architectural product
Artykuł stanowi przyczynek do problemu wpływu systemów finansowania procesu inwestycyjnego na projektowanie architektoniczne. Spośród wielu czynników kształtujących formę architektoniczną wpływ ten zaznacza
się jako jeden z głównych motorów powstawania tzw. architektury komercyjnej
Słowa kluczowe: architektura komercyjna, budynki komercyjne

This Article contributes to problem of influence of financing systems in the building investment process on
architectural design. Among many factors shaping architectural form this influence is one of the most important driving force of so called commercial architecture.
Keywords: commercial architecture, commercial buildings
Czy istnieje architektura, architektura bez potrzeby
funkcji, materiału, kontekstu, budowana w wyobraźni
twórcy bez ograniczeń, efemeryczna, swobodna,
piękna architektura pozbawiona inwestora i budżetu?
Czy dopiero ten poziom abstrakcji mógłby postawić
ją na równi z malarstwem lub rzeźbą? Czy zatem
architektura zwana „matką” wszystkich sztuk może
pretendować do tej roli jeśli, aby zaistnieć, musi borykać się z tymi ograniczeniami?
Projektując budynki zwane potocznie komercyjnymi stawialiśmy sobie te pytania wielokrotnie. Obiekt
komercyjny – już samo to określenie tłumaczy cel
jego realizacji – zysk. Zysk, pochodzący z zainwestowanych pieniędzy – najczęściej poza tak zwanym
wkładem własnym inwestora, z kredytu bankowego,
ostatecznie wygenerowany ze sprzedaży lub najmu
budynku.

Architekt staje się więc w jakimś sensie zakładnikiem zainwestowanych środków, które w wypadku
dużych wieloużytkowych obiektów liczyć można
w dziesiątkach milionów euro. Obiekt architektoniczny
oprócz klasycznych czynników jego kształtowania,
takich jak miejsce lokalizacji, kontekst kulturowy
i kontekst otoczenia, funkcja, konstrukcja, materiały
budowlane, technologia, prawo budowlane i wiele innych staje się wykładnikiem sukcesu lub ekonomicznej klęski tego, kto powołał go do życia – Inwestora.
Jeżeli budowla nie „spełni” pokładanej w niej nadziei
zysku, to porażka na tym polu jest bardzo dotkliwa.
Jest rzeczą oczywistą, że Inwestor zrobi wszystko, aby uniknąć takiej sytuacji i wypracował szereg
schematów działania mających na celu jej uniknięcie.
Począwszy od badania rynku, przez analizę poprawności lokalizacji, ograniczeń komunikacyjnych
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1. Muzeum sztuki współczesnej, Bilbao, arch. F. Ghery, fot. autora.
2. Centrum handlowo-usługowe „Galeria Kazimierz”, Kraków, fot. autora.
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a w zespołach handlu i usług tak zwany miks najemców do analiz chłonności terenu a w konsekwencji do
ustalenia szczegółowego programu inwestycji.
Architekt w całym procesie staje jednym z wielu
specjalistów i musi realizować ustalenia szeregu ekspertów. Ustaliłem, iż w projekcie centrum handlowego
„Galeria Kazimierz” w Krakowie brało udział przeszło
150 specjalistów z różnych branż.
Jak pisze w swojej książce Looking Around Witold
Rybczyński: W odniesieniu do tego, że projekt i budowa
angażuje wiele osób, architektura staje się wysiłkiem kolektywnym. Ale budynki są także produktem społeczeństwa jako całości – jego prawodawstwa, zamożności,
technologii, zwyczajów a ponad wszystko kulturowej
tradycji [1] i tu należy dodać, iż siła argumentów ekonomicznych staje się jednym z wiodących czynników
wpływających na powstania budowli i jej działanie.
Poszukiwanie racjonalności ekonomicznej w budownictwie „komercyjnym” stało się intratnym polem
w dziedzinie zarządzania procesem inwestycyjnym.
Na polu tym wyrosły takie potęgi międzynarodowych
doradców jak firmy „Bowis Land-Lease”, „EC Harris”,
„PM Group” i inni. Biorąc pod uwagę projektowanie
najbardziej skomplikowanych zespołów komercyjnych
jakimi są galerie handlowe Inwestor nie zaryzykuje eksperymentu architektonicznego, lecz narzuca architektowi poruszanie się zgodnie z utartymi i sprawdzonymi
schematami geometrii budowy centrum. Stając przed
białą kartą papieru zdajemy sobie sprawę, że proces
kreacji zaczął się już gdzie indziej, a nam pozostaje
troska o złożenie tej łamigłowki ograniczeń i wytycznych w logiczną – i piękną całość?

Szczęśliwie mamy do dyspozycji proporcje (nie
zawsze) porządek, detal, materiał budowlany (nie
zawsze), a w końcu każdy budynek składać się musi
z szeregu konwencjonalnych elementów – drzwi,
okien czy schodów.
Jeśli architektura jest sztuką, to jest to niewątpliwie
również sztuka dobrych kompromisów. Jak pisze
W. Rybczyński: kompromisów pomiędzy pięknem
i praktycznością, pomiędzy idealnym a możliwym,
pomiędzy innowacją a tradycją [2].
Czy piękno architektonicznego obiektu można
przełożyć na sukces komercyjny lub przynajmniej na
jego część? I tak i nie. Jeśli uzyskany efekt architektoniczny idzie w parze z racjonalością ekonomiczną
– często ma to być elegancka prostota.
Często w rozmowach z inwestorami próbowaliśmy
zwrócić uwagę na tzw. efekt Bilbao (fot. 1), gdzie projekt, tak niekomercyjnego obiektu jakim jest muzeum,
stał się nie tylko architektoniczą ikoną ale również
generatorem znakomitych zysków i rozwoju miasta.
Odpowiedź była prosta: zakładany tam budżet obiektu
został przekroczony wielokrotnie (…) wtedy mamy już
do czynienia z mecenatem, a nie inwestorem nasz
bank nigdy by nie podjął takiego ryzyka.
Na szczęście w świecie mamy już kilka przykładów obiektów których komercyjne „pochodzenie” nie
wyklucza architektonicznej jakości a (…) budynki jak
ludzie, mają życie, może nawet duszę. Starzeją się
i zużywają, pokazują znaki ludzkiego zamieszkania
i użytkowania, stopniowo uzyskują charakter, jakość
która upiększa i wzmacnia oryginalną ideę architekta [3] (tłum. autora) (fot. 2).

PRZYPISY:
[1] W. Rybczyński, Looking around: a journey through architecture, 1st Harper perennial ed. Toronto 1992, s. 191.
[2] Ibidem, s. 191.
[3] Ibidem, s. 192.
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Maszyna do architektury
Architecting machine
Natura stanowiła od wieków wzorzec dla ludzkiej kreatywności. Jednakże radykalna zmiana paradygmatu, jakiej
byliśmy świadkami w przeciągu ostatniego wieku wywróciła nasz pogląd na charakter kreatywnych mechanizmów
w naturze. Ta „niebezpieczna idea” wydaje się aktywnie i zaraźliwie rozprzestrzeniać na wiele różnorodnych dziedzin
ludzkiego rozumienia. Może także, na koniec, postawić samą rolę architekta-twórcy pod znakiem zapytania.
Słowa kluczowe: ewolucja, proces twórczy, memetyka, algorytmy genetyczne

Concepts of nature have been a guideline for human creativity for ages. However, the radical paradigm
shift that we have witnessed over last century has jeopardized our view on the mechanisms of the creative
process in nature. This “dangerous idea” seems to quite vigorously infect many various fields of human
comprehension. And, finally, may actually put the very role of an architect–creator in question.
Keywords: evolution, creative process, memetics, genetic algorithms
1. Prymat umysłu
Architektura jest tradycyjnie traktowana jako produkt świadomego aktu twórczego.
Niezależnie od przyjmowanej definicji powszechny
pogląd każe eliminować z pola architektury te obiekty,
które nie spełnią jednocześnie dwóch warunków: nie
będą owocem określonego procesu projektowego,
w dodatku procesu świadomego, kontrolowanego
przez umysł projektanta. Świadomy akt twórczy to
coś, co pozwala odróżnić dzieła ludzkie od innych,
w szczególności od wytworów natury. Tu jednak pojawia się paradoks myślenia: człowiek od wieków starał
się zrozumieć istotę mechanizmów natury, jednak te
były dla niego nieprzeniknione i tajemnicze. Dzieła
ludzkie, przeciwnie, jako rezultaty znanych proce-

sów myślowych – zrozumiałe i jasne. Nie jest więc
dziwne, że przyjęto przez analogię, iż także produkty
natury muszą być skutkiem jakichś mechanizmów
celowych, rodzajem świadomego projektu, tyle że
na znacznie wyższym i doskonalszym, nieosiągalnym
dla człowieka, poziomie. Tajemnica natury nie została
co prawda przez to wyjaśniona, jednak mogła być
opisana przez zjawisko możliwe do ogarnięcia przez
umysł człowieka.
Dzięki takiej operacji myślowej dwie wydaje się
przeciwne dziedziny: wytworów naturalnych i ludzkich artefaktów, zyskiwały to samo podłoże w postaci
procesu kreacji dokonywanego przez ludzkiego lub
nadludzkiego projektanta. W idei kreacji panował
dzięki temu porządek i zgodność. Taka koncepcja
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kreacji miała też zwrotnie dowartościowujące znaczenie dla samych dzieł człowieka. Wytwarzając coraz to
doskonalsze produkty własnego umysłu, zbliżał się on
mozolnie krok za krokiem do doskonałości właściwej
Największemu Twórcy. Ludzki akt twórczy stał się także cząstką Absolutu. Został niejako uświęcony przez
odniesienie do pierwotnego aktu stworzenia.
Proces kreatywny ma w takim ujęciu dwie istotne
właściwości: jest z jednej strony świadomy i celowy,
z drugiej zaś ma cechy wzniosłe – jest aktem szczególnym, wyróżnionym. Obowiązująca do czasów
współczesnych, racjonalistyczna koncepcja prymatu
umysłu, ma swe głębokie korzenie także w opisanej tu
pierwotnej paraleli między wytworami człowieka a kreacją w naturze. W jej optyce umysł czy to człowieka,
czy wyimaginowanej wyższej istoty, umysł tworzący
i projektujący pełni rolę nadrzędną wobec procesów
i rzeczy. Aby coś zaistniało, musi zostać poprzedzone
przez ideę, myśl projektanta. Musi najpierw powstać
zamysł, plan, ukierunkowana intencja, by mogła pojawić się realizacja, wytwór, rezultat, dzieło.
2. Niebezpieczna idea. Zmiana paradygmatu
Idea Wielkiego Inżyniera odpowiedzialnego za
plan natury okazała się całkowicie błędna. Zniweczyła
ją teoria, którą prawie półtora wieku później Daniel
Dennett (1995) nie zawahał się nazwać niebezpieczną
ideą. W konsekwencji darwinowskiej teorii ewolucji nie
tylko zniknęła potrzeba istnienia w naturze planującego, inteligentnego umysłu, lecz stało się coś znacznie bardziej znaczącego: zastąpił go mechaniczny,
bezosobowy proces, który nie ma ani celu, ani nie
„widzi” swoich wytworów, proces naturalnej selekcji,
który Dennett określa jako czysto algorytmiczny.
Oto niebezpieczna idea Darwina: poziom algorytmiczny jest tym poziomem, który najlepiej wyjaśnia
szybkość antylopy, skrzydło orła, kształt orchidei, zróżnicowanie gatunków i innych cudów natury. Trudno

uwierzyć, że coś tak bezmyślnego i mechanicznego
jak algorytm mogło wytworzyć tak wspaniałe rzeczy.
Niezależnie od tego, jak imponujące nie byłyby wytwory algorytmu, na leżący u podstaw proces nie
składa się nic innego jak seria z osobna bezmyślnych
kroków następujących jeden po drugim bez żadnego
inteligentnego nadzoru; są one „automatyczne” jak
w definicji: są wytworami automatu. Opierają się na
sobie nawzajem lub na ślepym trafie – rzucie monetą,
jeśli ktoś woli – i na niczym więcej. Algorytmom nie
musi o nic chodzić, nie muszą mieć celu [1].
Właściwym „autorem” podziwianych przez człowieka wytworów natury jest proces oparty na automatycznym, powtarzającym się bez końca cyklu kopiowania,
mutacji i selekcji. Pierwszy element oznacza zdolność
procesu do wykonywania kopii swoich wytworów.
Jakkolwiek sama natura tego typu zdarzenia jest
w przyrodzie bardzo złożona, jego istota polega na
wyprodukowaniu tak dużej liczby wiernych replik istniejącej formy jak to możliwe, rodzaju bezmyślnego
powielania [2]. Faza druga jest wprowadzeniem do
procesu kopiowania elementu błędu, co, paradoksalnie, jest głównym zdarzeniem o charakterze twórczym.
Jest to jedno z kluczowych zagadnień: nowa wartość,
kreacja, powstaje jako wynik imperfekcji kopiowania.
Szum i zakłócenia mogą być kreatywne. Samo przyjęcie, że akt twórczy może być jedynie wynikiem defektu
jest już wystarczająco sprzeczne z intuicją, jednak
w istocie jest nawet „gorzej”, błędy są bowiem czysto
losowe i w żaden sposób nieukierunkowane. Wreszcie
faza końcowa, selekcja, jest jedynym etapem, na którym można mówić o jakimś rodzaju celowej operacji,
choć i w tym przypadku nie ma ona nic wspólnego
ze świadomym działaniem. Jeśli populacja różnych
mutacji zostanie umieszczona w środowisku o ograniczonych zasobach lepsze wersje, to znaczy efektywniej
pozyskujące surowce i sprawniej się, będą z czasem
dominować w puli i wypierać gorsze.
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Cykl może być powtarzany bez ograniczeń. Jeśli pozwolić mu działać przez wystarczająco długi
czas, co w wypadku zjawisk naturalnych oznacza
setki milionów lat, jego twórcze rezultaty mogą być
tak zdumiewające jak całe bogactwo znanych nam
wytworów przyrody.
Zwraca uwagę podstawowa implikacja opisanych
powyżej faktów: proces mechaniczny, nieświadomy
może kreować nie tylko w pełni funkcjonalne formy,
lecz także generować perfekcyjnie dostosowane do
warunków. Proces kreatywny nie jest ciągiem zdarzeń
celowych polegających na świadomym ulepszaniu, lecz
mechaniczną i czysto losową produkcją „wadliwych”
kopii w warunkach ostrej konkurencji o przetrwanie. Kluczowymi zaś elementami prowadzącymi do tworzenia
form są: powielanie, błąd i ograniczenie zasobów.
Jest to w istocie idea niebezpieczna. Zagraża ona
jednak nie tylko tradycyjnym poglądom związanym ze
zjawiskami biologicznymi – jej zasięg oddziaływania
jest w istocie znacznie szerszy. Idea Darwina może
być nie tylko niebezpieczna, lecz i zaraźliwa.
3. Automatyczny proces architektury
Proces ewolucyjny, który wcześniej nie wychodził
poza zainteresowanie biologów, można obecnie traktować za pojęcie o rosnącym znaczeniu w sferze typowo
ludzkiej kreacji. Można tu wskazać kilka implikacji.
Pierwszą jest upowszechniający się pogląd, że
proces doboru jest immanentną cechą zjawisk umysłowych. Rozpropagowane przez Richarda Dawkinsa
(1976) pojęcie memu, jednostki transmisji kulturowej,
jest funkcjonalnie odpowiednikiem genu, jednostki
transmisji biologicznej i podlega analogicznym operacjom replikacji-mutacji-selekcji, jak pierwowzór.
Przykładami memów są melodie, idee, obiegowe
zwroty, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków lub
budowania łuków [3]. Tak jak geny rozprzestrzeniają
się w puli genowej, przeskakując z ciała do ciała za

pośrednictwem plemników lub jaj, tak memy propagują się w puli memów, przeskakując z jednego
mózgu do drugiego w procesie szeroko rozumianego
naśladownictwa [4].
Idee są kopiowane, przekształcane, mutowane,
krzyżowane i łączone, by następnie konkurować o prymat w puli memowej obejmującej całokształt myśli
mieszczącej się w przestrzeni ludzkich umysłów. Dzięki
transformacjom wciąż powstają nowe wytwory. Proces
memetyczny ma kilka ważnych cech zwiększających
jego potencjał twórczy. Co najważniejsze, ulega on
ogromnej akceleracji. Nie wymaga już, jak ewolucja
biologiczna, eonów na osiągnięcie widocznych rezultatów. Nadto, replikacja może generować miliony
kopii w jednym kroku, nie ma ograniczenia dla zakresu mutacji, próg selekcji może zaś ulegać znacznie
większym i dowolniejszym wahaniom. Wreszcie, o ile
w naturze raz rozdzielone linie gatunkowe pozostają
już odrębne na zawsze, o tyle transmisja kulturowa
pozwala na łączenie i krzyżowanie praktycznie dowolnych odgałęzień także pomiędzy bardzo odległymi
w przestrzeni i w czasie „gatunkami” myśli (czyż nie to
właśnie jest istotą znaczącej części ludzkiej „twórczej”
działalności, od kreowania mody po poważne koncepcje naukowe?). Wszystko to sprawia, że potencjał
kreatywnej maszyny uległ zwiększeniu o wiele rzędów
wielkości, może się też odbywać w skalach czasowych
właściwych życiu i działalności człowieka.
Drugim aspektem są współczesne możliwości
technologiczne uruchomienia mechanizmów doboru
w wirtualnym środowisku. Jednym ze znanych pierwotnych przykładów były eksperymenty Dawkinsa
z użyciem programu „Ślepy zegarmistrz” [5], w którym mechanizm ewolucyjny był symulowany przez
program komputerowy, produkując kolejne generacje
wirtualnych form – biomorfów. Metoda prowadzi jednak
przede wszystkim do konkretnych, czysto praktycznych
zastosowań. Zamiast próbować określić rozwiązanie

93

problemu w tradycyjny sposób, można pozwolić mu
wyewoluować w procesie mutacji i „genetycznego” doboru, gdzie wymagane parametry rozwiązania definiują
warunki selekcji. Rozwiązanie, zamiast „zaprojektować”,
można „wyhodować”. Wyraźna jest różnica pomiędzy
tradycyjnym inżynierskim a ewolucyjnym sposobem
rozwiązywania problemów. Pierwszy polega na określeniu warunków funkcjonowania, a następnie bardzo
precyzyjnym zaprojektowaniu maszyny zdolnej wykonywać wymagane zadania. Drugi natomiast, po określeniu
oczekiwanych rezultatów, pozostawia kwestie budowy
maszyny bezosobowemu procesowi doboru. W każdej
generacji wybierane są mutacje, spełniające statystycznie lepiej wymagania wyjściowe, po czym w następnej
tylko te najbardziej udane są poddawane dalszym mutacjom. W kolejnych pokoleniach procedura jest powtarzana, aż do uzyskania maszyny (programu, procedury,
formy…) w maksymalnym stopniu „dopasowanej” do
wymagań, wykonującej oczekiwane zadania w sposób
najbardziej doskonały. Jednym z charakterystycznych
pól zastosowań jest „projektowanie” programów komputerowych. Specyfika polega na tym, że działanie
tak wyłonionych programów jest często nieoczywiste
i nawet w prostych przypadkach może wymagać
głębszej analizy i wysiłku dla zrozumienia, co program
właściwie robi w celu osiągnięcia prawidłowego wyniku.
W rezultacie jednak możliwe jest uzyskanie rozwiązań
całkiem nieoczekiwanych, do których z trudem mogłyby doprowadzić typowo ludzkie metody rozumowania
[6]. Charakterystyczna jest też efektywność procedury
genetycznej, zdolność do osiągnięcia prawidłowego
wyniku w relatywnie niewielkiej liczbie kroków [7].
Wspólną cechą tak rozumianego procesu dochodzenia
do rozwiązań, procesu kreatywnego jest mechaniczny,
algorytmiczny i nieświadomy charakter.
Na koniec można, jak to postulował w początkach
XX wieku biolog i matematyk D’Arcy Thompson (1917)
zwrócić uwagę na rolę czysto fizycznych, definiowalnych matematycznie zjawisk wykorzystywanych przez

naturę w tworzeniu form [8], co możemy obserwować
w regularnościach układów geometrycznych roślin,
kształtów i wzorów muszli, czy ubarwienia zwierząt.
Dziś można iść znacznie dalej i badać, jak Rachel Armstrong (2007) możliwości używania w architekturze metabolicznych materiałów wykorzystujących chemiczne
i biologiczne mechanizmy do budowania konstrukcji
bez udziału człowieka. Pozwala to rozważać kolejny,
najwyższy poziom aplikacji procesu naturalnego
obejmujący materiały budowlane, które mogą być
„hodowane”, architekturę zdolną do samonaprawiania,
czy wreszcie realne genetyczne konstrukcje.
4. Zakończenie
Sama rola mechanizmów ewolucyjnych w procesie
wytwarzania artefaktów w toku historii cywilizacji wydaje się dobrze udokumentowana, co wykazywał, między
innymi, Philip Steadman (1979). Współcześnie wydają
się o tym świadczyć choćby publikacje klasycznych
kreatywnych pracowni, jak OMA, Herzog de Meuron,
Neuttelings Riedijk, Sanaa, czy Franka Gehry, gdzie
nieprzypadkowo eksponowanym elementem procesu
projektowego jest zawsze swoista replikacja, mutacja
i selekcja dziesiątków modeli, szkiców, wariantów
jako drogę dochodzenia do rezultatu, a bryła nabiera
kształtu stopniowo próba za próbą [9].
Czy można jednak przewidywać, że mechaniczny,
genetyczny algorytm zastąpi całkowicie tradycyjnie
rozumiany proces twórczy? Wiele na to wskazuje, tym
bardziej, że od dekad intuicja podpowiadała praktykom
i teoretykom koncepcję eliminacji architekta z procesu
powstawania architektury. Wystarczy wspomnieć klasyczną publikację Bernarda Rudofsky’ego Architecture Without Architects (1964), poglądy Christophera
Alexandra wyrażone w The Timeless Way of Building,
czy fascynację samego Le Corbusiera dziełami inżynierów, którzy: nie ścigając architektonicznych idei, lecz
po prostu kierowani rezultatami obliczeń (…) miażdżą
gasnąca architekturę” [10].
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Podsumowując wcześniejsze rozważania można
wskazać na trzy etapy przenikania mechanizmów
kreatywnych natury, jej „procesu algorytmicznego”
do sfery działań i wytworów człowieka:
– pierwszym stało się uruchomienie ewolucyjnego
mechanizmu kreatywnego na poziomie umysłowym; proces memetyczny odbywający się w naszych mózgach; ewolucja konceptów w zbiorowym
umyśle;
– drugim jest przeniesienie procesu kreacji do przestrzeni maszyn algorytmicznych – komputerów;
ewolucja konceptów odbywająca się w całości
lub w znacznej części mechanicznie;

–

trzecim – wykorzystanie procesów fizycznych i ewolucyjnych na poziomie materialnego generowania
struktur przestrzennych: „hodowla” materiałów
i budynków, konstrukcje genetyczne, architektura
samo naprawiająca i samokonstruująca.
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W świetle opisanego tu nowego paradygmatu
procesu kreatywnego realną możliwością staje się
wyeliminowanie jego dotychczas głównego ogniwa –
twórcy, projektanta. Genetyczny algorytm pozostawi
człowiekowi co najwyżej rolę końcowego selekcjonera
formy. Oznaczałoby to koniec architekta, ale i koniec
architektury, jaką znamy.

Janusz Grycel*

Duch miejsca odczytany na nowo
Spirit of place redefined
Genius loci, w swym pierwotnym, mitologicznym znaczeniu, był opiekunem, obrońcą, strażnikiem danego
miejsca. Dzisiaj idea ta może zostać odczytana na zasadzie wielowątkowej metafory, której znaczenie zmienia
się wraz ze zmianą kontekstu. W architekturze współczesnej, w której duch miejsca wciąż zajmuje poczesne
miejsce, z jednej strony zauważamy powolną dekonstrukcję tego pojęcia, ale z drugiej próby przewartościowania go, czy wręcz odczytania na nowo.
Słowa kluczowe: genius loci, duch miejsca, tożsamość, kontekst
Genius loci was originally considered to be the guardian, defender, protector of a place. Today we can
interpret it as a multithreaded metaphor, which changes when the context changes. In contemporary architecture we can notice there is a slow deconstruction of the idea but on the other hand – there are attempts
to reinterpret it or even redefine it.
Keywords: genius loci, spirit of place, identity, context
Genius loci, atmosfera, aura, tożsamość miejsca…
Określenia te, często wymiennie stosowane przez
badaczy architektury, służyć mają nazwaniu zjawiska
niezwykle trudno definiowalnego. Być może dokładny
jego opis nie jest konieczny – każdy przecież ma swoją własną definicję. Można za Norbergiem-Schulzem
mówić o silnym, niepowtarzalnym charakterze jakiegoś
miejsca, determinującym podstawowe cechy obrazu
otoczenia u większości obecnych tam ludzi [1] lub
konkretnej rzeczywistości, której człowiek musi stawić
czoła i zaakceptować w swoim codziennym życiu [2].
Można też odwołać się do stwierdzenia, że to pojęcie,
którego istnienie nie jest (…) bezpośrednio wpisane
w miejsce, ale raczej w nasze jego postrzeganie. Konstytuuje się wobec różnorakiego jego kontekstu – estetycznego, historycznego, kulturowego, religijnego…

Może zaistnieć tylko wówczas, gdy będziemy potrafili
dostrzec owe wartości i świadomie lub nieświadomie
się na nie otworzyć [3].
Już tylko te przytoczone definicje zdają się sugerować, że mamy do czynienia z wielowątkową,
wielopoziomową metaforą, która nie dość, że obrosła
znaczeniami i interpretacjami, ale też rozgrywa się
na kilku płaszczyznach postrzegania: tej namacalnej,
której doświadczyć można empirycznie, ale też i tej
duchowej. Kontekst, duch miejsca, tożsamość to
elementy, którymi architektura współczesna żongluje
w sposób często bardzo dowolny. Z jednej strony
zauważamy powolną, acz konsekwentną tendencję
do zdekonstruowania samej idei, ale z drugiej –
próby przewartościowania jej, czy wręcz odczytania
na nowo.

* Grycel Janusz, dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Zakład Architektury Kultur Lokalnych.
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1. Jacques Herzog & Pierre de Meuron – Budynki mieszkalne przy Rue des Suisses, Paryż. Widok od strony ulicy. Fot.
Luke W. Perry w: http://incrementalhouse.blogspot.com 2. Jacques Herzog & Pierre de Meuron – Budynki mieszkalne
przy Rue des Suisses, Paryż. Widok od strony dziedzińca. Fot. Luke W. Perry w: http://incrementalhouse.blogspot.com/
3. MVRDV – Budynek mieszkalny Silodam, Amsterdam. http://www.mvrdv.nl/ 4. Peter Barber Architects – Kwartał zabudowy mieszkaniowej Donnybrook, Londyn. http://www.peterbarberarchitects.com/
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Zadając dzisiaj pytanie o to, co jest najistotniejszym kryterium wpływającym na społeczny odbiór
dzieła architektonicznego, przeważająca część odpowiedzi, które otrzymalibyśmy, wiązałaby się w sposób
mniej lub bardziej pośredni z pojęciem oryginalność;
przynajmniej jeśli rozpatrywać będziemy realizacje
najbardziej spektakularne, te nieustannie eksploatowane w mediach, mające już status ikon. Dyskusje na
ich temat coraz częściej z wydawnictw branżowych
i naukowych przenoszą się na łamy prasy popularnej [4]. Najlepszym przykładem jest chociażby debata
na temat gaci [5] Koolhaasa, które nie tak znowu
dawno pojawiły się w krajobrazie miejskim Pekinu.
Sam zainteresowany z rozbrajającą szczerością mówi:
Współczesna architektura jest niewolnicą rynku i jego
mechanizmów. Rynek zastąpił ideologię. Architektura
zamieniła się w spektakl. Musi się brandować i nie
ma większego znaczenia poza odgrywaniem roli
przestrzennej ikony – marki miasta [6].
Nie do końca jest jasne, czy to zwykła konstatacja faktu, czy też, podszyte troską, słowa sprzeciwu,
gdyż to właśnie Rem Koolhaas jest autorem wielu
realizacji, które stały się częścią szerszego zjawiska
określanego mianem brandingu. To znane od dawna
działanie marketingowe, w którym reguły gry, rzecz
jasna bardzo upraszczając, można streścić w zdaniu:
dana marka (niezależnie, czy dotyczy to marki gumy
do żucia, samochodu, korporacji, wielkiej imprezy, czy
konkretnego miasta), aby mieć szanse zaistnieć na
rynku, musi najpierw dać się zauważyć, a następnie
wryć głęboko w pamięć odbiorcy (klienta). W całym
tym procesie jednym z nieodzownych elementem jest
dzieło architektoniczne (najlepiej jeśli charakteryzuje
się wspomnianą na wstępie oryginalnością), które
pozwala przejść od wirtualnego postrzegania danej
marki na poziom jak najbardziej rzeczywisty.
W przypadku współczesnych miast, z których
każde wcześniej, czy później chciałoby stać się marką
rozpoznawaną samą w sobie, coraz częściej zwycięża

pokusa, aby ten nieuchwytny duch poszczególnych
miejsc stał się czymś na zasadzie towaru, który łatwo
można będzie sprzedać zarówno samym mieszkańcom, jak i turystom. Stąd też chyba pochodzi
moda na współczesne starówki – to z jednej strony,
a budynki-ikony – z drugiej. Czy istnieje coś pomiędzy? Czy możliwa jest współczesna interpretacja
genius loci, która nie stanie się kolejnym elementem
historycznego kostiumu pojęciowego, albo wprost
przeciwnie – silnie działającą na emocje architekturą
abstrakcyjną opakowaną w zawiłe teorie?
Niektóre z poniżej opisanych realizacji być może
spełniają ten warunek…
Jacques Herzog & Pierre de Meuron – Budynki
mieszkalne przy Rue des Suisses, Paryż
Zespół budynków mieszkalnych przy Rue des
Suisses powstał jako dopełnienie tradycyjnego,
XIX-wiecznego kwartału zabudowy z tak charakterystycznym dla tej części Paryża wertykalnym rytmem
pierzei ulicy. Dwa z zaprojektowanych obiektów (il. 1),
poprzez zbliżoną wysokość oraz identyczny podział
kondygnacji, stanowią niemal klasyczne uzupełnienie
tejże pierzei – to rezultat dostosowania się do stosunkowo sztywnych wymogów formalnoprawnych, ale
też w dużym stopniu szacunek dla zastanego kontekstu. W tym jednak miejscu kończą się podobieństwa. Herzog i de Meuron pomiędzy schematyczne,
wręcz nudne, fronty historycznych kamienic wstawili
lekką płaszczyznę wykonaną z perforowanej blachy,
za którą kryją się duże przeszklenia. Ta ażurowa
powłoka, która działa niczym kilkadziesiąt wielkich
okiennic, ulega nieustannym zmianom regulowanym
rytmem dnia i nocy, lata i zimy. Jeszcze bardziej
zaskakuje trzeci z budynków (il. 2), który wypełnia
wąski, wewnętrzny dziedziniec. Architekci starali się
zastosować tu nietypowy schemat urbanistyczny, a co
za tym idzie zaproponować niekonwencjonalny model
zamieszkiwania. Zamiast konkurować z otaczającą
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wysoką zabudową kamienic, wybrali wariant horyzontalny, co w zamyśle miało umożliwić bezpośredni
dostęp do dziedzińca i ogrodu jak największej liczbie
mieszkańców. Długa, trzykondygnacyjna struktura
z balkonami w formie podcieniowego pasażu tworzy
swoisty kręgosłup całego założenia. Zewnętrzną powłokę stanowi tym razem ruchoma, drewniana roleta,
która po zamknięciu sprawia, że budynek przypomina
wielki mebel. Dopełnieniem kompozycji są parterowe
„domki” (mieszczą się w nich kuchnie i łazienki),
które wbijają się w korpus główny. Efekt końcowy
to pozornie przypadkowy system małych jednostek
mieszkalnych, dziedzińców i uliczek z fragmentami
starych i nowych ścian porośniętych bluszczem
i dziką winoroślą. Widok ten może być zaskoczeniem
dla kogoś, kto nieświadomy wkroczy z zewnątrz w tę
przestrzeń. Po dłuższym zastanowieniu odnajdzie
jednak niespodziewane podobieństwo z Villa Mallebay, Villa Duthy, czy Villa – zaułkami położonymi
w niewielkiej odległości od Rue des Suisses [7].
MVRDV – Budynek mieszkalny Silodam, Amsterdam
Rewolucja przemysłowa z przełomu XVIII i XIX w.
odkryła maszynę. Dopiero jednak wiek XX, a w nim
najpierw futuryści, a potem moderniści odkryli jej
piękno. Trzeba było niemal kolejnego stulecia, aby
grupa MVRDV odkryła piękno… kontenera. To właśnie
kontener, a raczej zbiór wielu kontenerów poukładanych niczym zestaw klocków Lego, tworzą silos
mieszkaniowy, który zacumował w porcie handlowym
w Amsterdamie. Silodam (il. 3) stał się symbolem
rewitalizacji strefy industrialnej tegoż portu; symbolem przywrócenia jej do życia, ale co ważniejsze
– odczytania na nowo kontekstu samego miejsca.
W przypadku zdewastowanych terenów poindustrialnych z pewnością możemy doszukiwać się jakiegoś
kontekstu (nie zawsze pozytywnego i wyrazistego
zarówno jeśli chodzi o układ urbanistyczny, jak i formę
architektoniczną), na pewno sugestywnej tożsamości

miejsca, ale trudno jest już mówić o pozytywnej aurze;
przynajmniej w powszechnym rozumieniu tego pojęcia. Już sam pomysł uczynienia z kontenera symbolu
miejsca mógł być rozmaicie odebrany. Tym bardziej,
że według niektórych badaczy genius loci ma też charakter obiektywny – jako posiadające szczególną aurę
przyjazności, generowane pozytywną energią historii
i pamięci wydarzeń i zdarzeń [8]. Kontener z pewnością takich pozytywnych skojarzeń nie budzi…
Tymczasem zaproponowana przestrzeń mieszkalna,
dzięki urozmaiconej strukturze mieszkań, wprowadzeniu wewnętrznych przestrzeni półpublicznych (galeria,
wspólny taras, ogród) i półprywatnych (wewnętrzne
dziedzińce, atria i ogrody), przekonał potencjalnych
mieszkańców, że w kontenerze też można mieszkać.
Może nawet ciekawiej niż w zwykłym bloku…
Peter Barber Architects – Kwartał zabudowy mieszkaniowej Donnybrook, Londyn
Projekt zabudowy mieszkaniowej Donnybrook (il. 4)
jest swoistą celebracją tętniących życiem przestrzeni
publicznych wytyczonych przez pionowe ściany budynków. Wszystkie one dzielą się na niezliczoną liczbę
działających równocześnie teatrów. Balkon, dziedziniec,
okno, brama, schody, dach są równocześnie sceną
i widownią [9]. Peter Barber, autor projektu, mówi:
Kocham ulice (…) Ulice pełne ludzi wychodzących
i zmierzających do swoich domów, zatrzymujących się
na chwilę, aby ze sobą porozmawiać, albo po prostu
przechodzących obok. Ulice z rzędami drzwi wejściowych do mieszkań i wykuszów okiennych, balkonów
i tarasów na dachu. Sklepów na rogu, pubów (…) [10].
Właśnie dwie ulice tworzące na przecięciu przestrzeń
placu, stały się podstawą kompozycji urbanistycznej
całego założenia. Oprócz ogólnodostępnych przestrzeni
publicznych, zespół ma do zaoferowania niewielkie
jednostki mieszkalne – każda z nich autonomiczna,
a jednak w sumie tworzą zwartą kompozycję. Sam model urbanistyczny, jak i typologia budynków wzorowane
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są na XIX-wiecznych wiktoriańskich robotniczych domach szeregowych (!), typowych nie tylko dla Londynu,
ale i całej Anglii. Zastosowany schemat architekci postanowili przetworzyć w duchu międzywojennego modernizmu (białe bryły budynków) z pewnym dodatkiem
estetyki kojarzącej się z malowniczymi, spontanicznie
rozwijającymi się miasteczkami z południa Europy
(drewniane wykusze, małe, nieregularnie rozmieszczone okienka, kolorowe drzwi, nieregularne bryły
budynków). The Guardian nadał nawet temu miejscu
nazwę Marbella nad Tamizą [11].
Architektura, która niewątpliwie jest istotnym nośnikiem znaków narracji, sygnałów i symboli komunikujących ważne w danym momencie dziejowym treści
społeczno-kulturowe, stara się dziś na nowo odczytywać ideę genius loci. Nawet jeśli odkrywanie tych

nowych płaszczyzn rozwoju odbywa się kosztem przemieszania wartości kulturowych – tak jak w przypadku
Donnybrook w Londynie, podniesienia do rangi sztuki
elementów banalnych, wręcz brzydkich – kontenery
w Amsterdamie, to wciąż jest to logiczne następstwo
permanentnych poszukiwań, jakie człowiek prowadzi
w celu rozwoju własnej cywilizacji. Zresztą publiczność
(czyli mieszkańcy), ale też i sami architekci zagłosowali
już nogami. I to zagłosowali na tak [12].
Tradycja, czy duch miejsca nie jest to tylko zbiór
faktów historycznych zastanych. Oprócz tego, że
zawiera w sobie elementy przekazu i związków
z przeszłością, reprezentuje również elementy zmian
koniecznych. Do projektantów należy teraz wybór,
w jaki sposób zinterpretują ducha danego miejsca, co
z owej tradycji przejmą dla siebie, a co odrzucą.
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[10] P. Barber, My Kind of Town, Architecture Today nr 135,
Londyn 2003, s. 64.
[11] Marbella to niewielkie, malownicze miasteczko położone
na południu Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym. Cytat za:
http://www.peterbarberarchitects.com/.
[12] Kwartał Donnybrook cieszy się niezwykle pozytywną
opinią ze strony swoich mieszkańców. Realizacja ta doceniona też została przez środowisko architektów, zdobywając
rozmaite nagrody w konkursach, m.in. Accommodating
Change: Innovation in Housing Competition.

[1] Ch. Norbert-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura,
Murator, Warszawa 2000, s. 27.
[2] Ch. Norbert-Schulz, Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York 1980, s. 5.
[3] B. Gutowski, Wprowadzenie, [w:] Fenomen Genius Loci.
Tożsamość miejsca kontekście historycznym i współczesnym, red. naukowa B. Gutowski, Muzeum Pałac w Wilanowie 2009, s. 7.
[4] Architektura z drugim dnem, Wprost nr 36, Warszawa
2010, s. 86–87.
[5] Budynek chińskiej telewizji CCTV, przez mieszkańców
Pekinu określany m.in. jako gacie.
[6] http://www.sztuka-architektury.pl/.
[7] C. Broto, Innovative Public Housing: Social Housing
(Architectural Design), Gingko Press, Berkeley 2005,
s. 102.
[8] M. Solska, Duch miejsca, a współczesna przestrzeń życia
człowieka, [w:] Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca
kontekście historycznym i współczesnym, red. naukowa
B. Gutowski, Muzeum Pałac w Wilanowie 2009, s. 71.
[9] W. Benjamin, One Way Street, 1924 [w:] http://www.
peterbarberarchitects.com/.
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Renata Gubańska*

Percepcja współczesnej architektury wrocławia
The perception of the contemporary architecture
of wrocław
Wrocław jest miastem o bardzo bogatej, a zarazem burzliwej historii. Jego rodowód sięga wczesnego średniowiecza, a tym samym początki jego budownictwa. Architektura na przestrzeni wieków dostosowywała
się do obowiązujących wówczas stylów. Wrocław, jako stolica Dolnego Śląska i miasto usytuowane na
przecięciu ważnych szlaków handlowych, rozwijał się bardzo intensywnie na wielu płaszczyznach, również
architektoniczno-budowlanych. Obiekty budowane niezależnie od epoki należały do modelowych w tej części
Europy. Niestety, czas powojenny to okres celowych i „bezmyślnych” wyburzeń – w ten sposób Wrocław
nieodwołalnie stracił cenne zabytki. Z kolei zabudowa, która powstała w minionych dziesięcioleciach oraz
budownictwo ostatnich lat, to temat wielu dyskusji i kontrowersji.
Słowa kluczowe: architektura, krajobraz kulturowy, symbol, tożsamość miejsca, Wrocław

Wroclaw has very rich but also chequered history. It dates back to the early Middle Ages and so does its
architecture. During the centuries the architecture adapted itself to the conventional styles at the time. Wroclaw
as the capital of the Lower Silesian province and the city situated at the crossing of the major commercial
trails, developed intensively on many levels, also on architecturally-constructional one. Constructed buildings,
regardless of the epoch when they were built, were the model buildings in this part of Europe. Unfortunately,
the post-war period was the period of deliberate and mindless demolitions and because of that Wroclaw lost
many precious monuments, and building created in the past decades as well as contemporary buildings are
controversial, they provide subjects for many discussions.
Keywords: architecture, cultural landscape, place symbol, place identity, Wrocław
1. Wprowadzenie
Wrocław jest miastem, które otrzymało prawa
miejskie w okresie wczesnego średniowiecza [1] i od
tego momentu nieprzerwanie się rozwija zarówno
pod względem gospodarczym i społecznym, jak

również budowlanym. Miasto usytuowane w miejscu
przecięcia się ważnych szlaków handlowych oraz
w centrum regionu wyróżniającego się żyznymi
glebami było i pozostaje nadal ważnym ośrodkiem
administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym.

* Gubańska Renata, dr inż. arch., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu.
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Z kolei ze względu na burzliwą historię i podatność
na wpływy ówczesnych mocarstw europejskich od
zawsze stanowiło miejsce, gdzie nowe rozwiązania
i style architektoniczno-budowlane znajdowały zastosowanie nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim
praktyczne. Niezależnie od panującej epoki nowo
budowane obiekty należały do modelowych w tej
części Europy i stanowiły inspirację dla wielu budowniczych.
Należy pamiętać, że Wrocław jest miastem, które
bezpowrotnie utraciło znaczną część historycznej
zabudowy oraz liczne wspaniałe i niepowtarzalne
obiekty o wartościach zabytkowych nie tylko na
skutek działań wojennych; wiele budowli celowo
„usunięto” zgodnie z ideologią obowiązującą w latach
powojennych [2]. W ten sposób Wrocław bezpowrotnie stracił cenne zabytki. Mimo tak poważnych
zniszczeń pochodzących z okresu drugiej wojny
światowej, jak i czasu powojennego miasto szybko
„powróciło do życia”. Druga połowa XX wieku to m.in.
wzmożony ruch budowlany, buduje się właściwie
wszystko: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności
publicznej oraz z pewnymi trudnościami – budowle
kultu religijnego. Pod względem formy i detalu architektonicznego dostarczają wielu tematów do dyskusji
współczesnym teoretykom architektury, wrocławianom oraz odwiedzających miasto turystom.
2. Omówienie zagadnień na wybranych przykładach
Od najdawniejszych czasów człowiek z największą atencją wznosił obiekty związane z kultem religijnym. W większości miast i wsi do najokazalszych
i budowanych z reguły z najlepszych materiałów
należały świątynie, które do chwili obecnej świadczą
o umiejętnościach i kunszcie ich budowniczych.
Wśród zabudowań wyróżniały się nie tylko charakterystyczną bryłą, ale i wysokością – z tego względu
należały do jednych z pierwszych dominant architektonicznych. W granicach polskich miast i miasteczek

drugimi co do ważności obiektami były ratusze
miejskie, które często konkurowały wysokością wież
z kościołami [3] [Gubańska 2008]. W miarę rozwoju miast znaczenia nabierały obiekty użyteczności
publicznej, których powstanie było niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek miejskich. Zaliczamy do nich różnego rodzaju
zespoły szpitalne, klasztorne, wojskowe, manufaktury, fabryki, zakłady przemysłowe, budynki o funkcji
administracyjnej, oświatowej, handlowej, hotelowej,
gastronomicznej, obiekty magazynowe itp. W ten
sposób możemy wyróżnić miasta o dominującej
roli, np. administracyjnej, handlowej, przemysłowej,
obronnej (tzw. miasta-twierdze), kulturalnej, turystycznej itp. Znaczące ośrodki miejskie łączą w sobie
większość z tych funkcji. Na przestrzeni minionych
stuleci zarówno budowle sakralne, jak i użyteczności publicznej nadawały charakter i specyficzny
klimat miejscowościom, w których powstawały. To
one stanowią nasze dziedzictwo kulturowe, które
musimy chronić, aby przetrwało dla następnych
pokoleń, jako świadectwo minionych epok. Analogicznie należy postępować z obiektami budowanymi
współcześnie, dlatego nowo powstające budynki
i budowle powinny charakteryzować się właściwą
formą i detalem architektonicznym oraz odpowiednią
konstrukcją i materiałem budowlanym, aby nadawały
im pewną specyfikę, a także upiększały miejsca,
w których są sytuowane; a podejmowane starania
najbardziej obiektywnie ocenią dopiero następne
pokolenia.
2.1. Budowle sakralne
We Wrocławiu zachowało się wiele wspaniałych
kościołów. Jednym z najstarszych i wyjątkowo majestatycznym jest katedra św. Jana Chrzciciela. Mimo
że stanowi przykład doskonale wyważonego w proporcjach i detalu gotyku, to w czterech barokowych
kaplicach można podziwiać całkowicie odmienny
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Przykłady współczesnej architektury Wrocławia (fotografie wykonała autorka) / Examples of modern architecture of Wrocław
(photographs made by author)
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styl architektoniczny. W zadumę wprowadzają nas
nie tylko okazałe świątynie, jak np. dwupoziomowy
kościół Św. Krzyża, ale małe obiekty typu kościół
Św. Idziego czy też Św. Marcina – obecnie tworzące niezwykle klimatyczne miejsca. Z kolei kościół
pw. Najświętszego Imienia Jezus uznano za jeden
ze wspanialszych reprezentantów sztuki baroku.
Wrocław to nie tylko świątynie katolickie, istniało tu
niegdyś wiele budynków kultu religijnego różnych
wyznań, a niektóre z nich przetrwały, jak chociażby
dawny ewangelicko-reformowany kościół Dworski [4]
czy też synagoga Pod Białym Bocianem – w ostatnich
latach wspaniale wyremontowana.
W drugiej połowie XX wieku we Wrocławiu pojawiło się kilka nowych kościołów i to one wzbudzają
największe emocje i kontrowersje przede wszystkim
wśród mieszkańców, ponieważ przeciętny człowiek
pojęcie świątyni kojarzy głównie z wysokimi, strzelistymi budowlami gotyku lub bogatego baroku,
a żaden z nowo wybudowanych obiektów nawet ich
nie przypomina. Każdy z kościołów ma indywidualnie
zaprojektowane wnętrze [5], niepowtarzalną bryłę
i formę architektoniczną niezależnie od tego czy stanowi dominantę architektoniczną, jak to miało miejsce
w przeszłości (np. kościół pw. św. Ducha [6], kościół
pw. Świętej Trójcy [7]), czy też bardziej kojarzy się
ze schroniskiem górskim niż miejscem kultu bożego
(np. kościół Chrystusa Króla [8], kaplica cmentarna
wraz z domem pogrzebowym przy ul. Bardzkiej [9]).
Niezależnie jednak od ukształtowania zewnętrznej
części bryły, to w każdym z wnętrz emanuje niezwykła
atmosfera skupienia i pewnej tajemniczości, człowiek
ma wrażenie jakby przeniósł się do innego świata.
Należy podkreślić fakt, że „nowe” świątynie, jakkolwiek opracowano ich formę architektoniczną, dobrze
wpisały się w krajobraz kulturowy miasta. W chwili
obecnej jednoznacznie są kojarzone z fragmentem
miasta, w którym występują – możemy mówić o tzw.
tożsamości miejsca.

2.2. Obiekty użyteczności publicznej
We Wrocławiu już w okresie średniowiecza pojawiła
się zabudowa, której przeznaczeniem nie była wyłącznie funkcja mieszkalna czy też związana z kultem
bożym. Do jednych z pierwszych obiektów użyteczności publicznej należał ratusz i związane z nim bloki
zabudowy rynkowej. Z kolei pasy murów obronnych
wraz z bramami wjazdowymi, wieżami i basztami
odgrywały bardzo ważną rolę w obronności ówczesnego miasta. Stopniowo zaczęto budować arsenały,
lazarety, giełdy, spichlerze, różne magazyny, stajnie,
więzienia, domy rzemieślnicze, karczmy i zajazdy
oraz wiele innych, które obsługiwały coraz szybciej
zaludniające się miasto. Kolejne okresy historyczne to
nie tylko zmiana stylów architektonicznych, to coraz
większe społeczne bądź gospodarcze zapotrzebowanie na konkretne obiekty.
Ostatnie półwiecze w niczym nie ustępuje minionym epokom na rynku budowlanym, nieustannie jest
zapotrzebowanie na coraz nowsze oraz bardziej oryginalne obiekty. Buduje się od podstaw lub modernizuje istniejące; powstają szkoły, przychodnie, szpitale,
hotele, akademiki, teatry, filharmonia, biurowce itp.
„Nieśmiało” pojawiają się parkingi wielopoziomowe
(np. przy ul. Kazimierza Wielkiego), niestety, ciągle
jest ich za mało. W trakcie ostatnich kilkunastu lat powstało kilkanaście wielkopowierzchniowych centrów
handlowych (np. Carrefour, Castorama, Tesco itp.),
łącznie z ciągle rozbudowującym się kompleksem
w Bielanach Wrocławskich. Większość tych obiektów
charakteryzuje się prostymi, zunifikowanymi bryłami
oraz niewyszukanym detalem architektonicznym.
Nieco lepiej prezentują się galerie handlowe. „Magnolia”, której architektura i materiał budowlany
nawiązują do wcześniej stojącej w tym miejscu rzeźni
miejskiej. Pasaż Grunwaldzki, który wraz Centrum
Grunwaldzkim dzięki zastosowaniu podobnej formy
architektonicznej stanowią doskonałe dopełnienie
ciągów zabudowy wokół Ronda Regana. Natomiast
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dużo dyskusji wzbudza Galeria Dominikańska zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Wspomniany
kompleks handlowy wybudowano w bezpośredniej
bliskości Rynku i Dworca Głównego, na jednym
z ważniejszych placów w centrum miasta charakteryzującym się zróżnicowaną stylowo zabudową.
Oczekiwano, że nowy obiekt będzie niejako łączył
w sobie wszystkie okresy historyczne, a tu pojawia się
bezstylowa bryła [10] dodatkowo „ozdobiona” różnej
wielkości, zróżnicowaną kolorystycznie i formą reklamą. Niemniejsze kontrowersje wzbudza dom handlowy „Solpol” [Atlas…1997, s. 257] zlokalizowany tuż
przy wspaniałym, gotyckim kościele św. Doroty – to
zetknięcie się dwóch całkowicie odmiennych nie tylko
stylów, ale można powiedzieć światów: dostojeństwa
i historii z blichtrem i tymczasowością. Dwa ostatnie
przykłady uświadamiają, jak ważne jest poznanie
otoczenia oraz historii miejsca, w którym ma powstać
nowy obiekt, tzw. uszanowanie tradycji miejsca.
2.3. Budynki mieszkalne
Nie mniej ważnymi, jak nie najważniejszymi dla
przeciętnego mieszkańca Wrocławia, są budynki
mieszkalne. Analogicznie do wcześniejszych przypadków ich formy spełniają obowiązujące standardy
i nawiązują do stylów panujących w okresach, w których je wybudowano. Mimo znacznych zniszczeń
wojennych zachowały się wspaniałe pałace [11],
bogato zdobione kamienice w centrum miasta [12]
oraz interesujące XIX-wieczne kamienice czynszowe [13], okazałe wille [14], a także całe osiedla tak
zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej [15].
Do chwili obecnej zadziwia funkcjonalizm rozkładu
pomieszczeń, precyzja wykonania oraz duża staranność wykończenia każdego detalu, chociaż w wielu
przypadkach wiele do życzenia pozostawia ich aktualny stan zachowania.
Intensywnie rozwijające się budownictwo powojenne trudno jest ocenić jednoznacznie, ponieważ

budynki z lat 60. i 70. XX wieku były właściwie zunifikowane, tzw. „kostki” różniły się jedynie wielkością.
Powstawały nowe kwartały zabudowy jednorodzinnej
tak jak w przypadku Karłowic lub Popowic, bądź
wstawiano pojedyncze obiekty bez jakichkolwiek
cech stylowych w zastane układy urbanistyczne –
powszechny widok na Biskupinie, Zalesiu, a także
Krzykach. Z całą pewnością nie zwracano uwagi
wówczas na najbliższe sąsiedztwo i zabudowa ta nie
pasowała i nadal nie pasuje do otoczenia, nie wkomponowuje się w nie. Całkowicie odmiennych doznań
estetycznych możemy doświadczyć na osiedlach
z zabudową wysokointensywną (Kozanów, Popowice, Gajowice), ponieważ przedstawiają interesujące
kompozycje urbanistyczne – niestety, możliwe do
obejrzenia jedynie z lotu ptaka. Obserwując teren
z pozycji człowieka łatwo jest się zgubić – każdy blok
jest taki sam, nawet bramom wejściowym brak jest
indywidualizmu.
Na szczęście w ostatnich latach sytuacja uległa
znacznej poprawie. Niezależnie od intensywności
zabudowy, każdy budynek powinien być funkcjonalny,
wkomponowywać się w otoczenie i spełniać podstawowe wymogi estetyki. Idea ta jest zauważalna w budownictwie jednorodzinnym; powstają ciekawe domy
mieszkalne zarówno jako pojedyncze obiekty [16], jak
i tworzące osiedla. W budownictwie wielorodzinnym
zdecydowanie odchodzi się od budynków kilkunastopiętrowych, przeważa zabudowa cztero- i pięciokondygnacyjna. Właściwa forma bloków również jest
bardziej przyjazna człowiekowi tak przez indywidualne
ukształtowanie bryły, jak i dyskretne zróżnicowanie
wejść, co znacznie ułatwia funkcjonowanie wszystkim
mieszkańcom, nie tylko dzieciom i osobom starszym.
W tym miejscu należałoby również wspomnieć o tzw.
budownictwie plombowym [17], które ze względu na
znaczną wartość parceli budowlanych jest zjawiskiem
powszechnym w mieście. Należy zauważyć, że wspomniane obiekty wzbudzają w większości przypadków
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pozytywne emocje wśród wrocławian, doskonale
wpisują się w zastany krajobraz miejski.
3. Podsumowanie
Architektura Wrocławia – zarówno ta ukształtowana w minionych okresach historycznych, jak
i ta współczesna – jest bardzo zróżnicowana pod
względem funkcjonalnym i architektonicznym. Każdy
znajdzie obiekt, który będzie mu się bardzo podobał
bądź wręcz przeciwnie, który całkowicie skrytykuje. Niezależnie jednak od oceny publicznej należy
przyznać, że wśród budowli powstałych stosunkowo
niedawno, są już dzieła, które wpisały się w świadomości społeczeństwa – są jednoznacznie utożsamiane z Wrocławiem. Należą do nich nie tylko świą-

PRZYPISY
[1] Na pewno w pierwszej poł. XIII w., jeżeli chodzi o dokładną datę to różne źródła podają różne daty. Do najczęściej
podawanych należy rok 1214 i 1242 – przywrócenie prawa
miejskiego [Chmielewski 2001].
[2] Wyburzano obiekty, które zostały uznane za „niepoprawne politycznie” oraz te, które dostarczały cegły na
odbudowę Warszawy.
[3] Szczególnie w okresie średniowiecza wyższość wieży kościelnej lub ratuszowej świadczyła o większych
wpływach duchowieństwa lub władzy świeckiej w danej
miejscowości.
[4] Obecnie ewangelicko-augsburski kościół imienia
Opatrzności Bożej zlokalizowany przy ul. Kazimierza
Wielkiego 29.
[5] Oczywiście zgodnie z obowiązującym programem użytkowym danego wyznania.
[6] Usytuowany przy ul. Bardzkiej 2–4. Projektanci
w składzie: W. Święcicki, W. Wawrzyniak, J. Wojnarowicz,

tynie (np. kościół parafialny przy ul. Wejherowskiej
[Atlas…1997, s. 81]) lub centra kulturalne (gmach
Filharmonii [Atlas…1997, s. 205]), są to również budynki służby zdrowia (np. oryginalna bryła Dolmedu
[Atlas…1997, s. 143]), administracyjne (nieistniejący
Poltegor-Projekt [Atlas…1997, s. 235]), hotelowe
(np. hotel „Wrocław” [Atlas…1997, s. 211–212]),
akademickie (domy studenckie „Kredka” i „Ołówek”
[Atlas…1997, s. 161], stanowiące charakterystyczne
punkty odniesienia w mieście) oraz mieszkalne (tzw.
Trzonoliniowiec lub słynne „Sedesowce” przy pl.
Grunwaldzkim [Atlas…1998, s. 93–94]). Podsumowując, każdy obiekt [18] niezależnie od funkcji może
stać się symbolem miejsca i jednoznacznie być z nim
utożsamiany.

T. Zipser przygotowali projekt w latach 1972–1973 [Atlas…
1997, s. 79].
[7] Zlokalizowany przy ul. Krzyckiej 42. Projekt wstępny przygotowali: W. Kamocki, T. Zipser i J. Żuraw, a ostateczny opracował
W. Kamocki w latach 1981–1987 [Atlas… 1997, s. 83].
[8] Kościół mieści się przy ul. Młodych Techników 17. Autorem projektu jest W. J. Molicki, a budowano go w latach
1978–1991 [Atlas… 1997, s. 81].
[9] Projekt opracował zespół architektów: M. Dobrowolski,
R. Pustelnik, P. Szkoda, T. Zipser przy współpracy W. Święcickiego w latach 1979–1983 [Atlas… 1997, s. 81].
[10] Należy przyznać, że uszanowano powagę miejsca wokół kościoła Dominikanów i elewację hotelu stanowi szklana
ściana, w której widnieje odbicie gotyckiej świątyni.
[11] Np. dawny pałac Hornesów przy ul. Szewskiej 48 lub
pałac w Leśnicy.
[12] Chociażby kamieniczki usytuowane w Rynku oraz
ulicach bezpośrednio do niego dochodzących.
[13] Np. przy ul. Nowowiejskiej, Jedności Narodowej, Mierniczej, Kołłątaja.
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[14] Wille zlokalizowane w granicach tzw. Wielkiej Wyspy
bądź na osiedlu Krzyki.
[15] Osiedle Sępolno z charakterystycznymi szeregówkami,
Złotniki czy też Brochów.
[16] Do jednych z bardziej oryginalnych w mieście należy
dom własny architekta W. Lipieńskiego przy ul. Moniuszki
33 [Atlas…1998, s. 129]).
[17] Wiele emocji wśród Wrocławian i turystów wzbudza
kolorowy budynek mieszkalny przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 36 [Atlas…1998, s. 99]).
[18] Wrocław jest również miastem charakterystycznych
mostów (historycznych i nowych) oraz wielu nowych inwestycji, ale ze względu na wymogi techniczne, to już tematy
na oddzielne artykuły.
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Architektura obiektów poprzemysłowych
we współczesnych adaptacjach
The architecture of post-industrial buildings
in contemporary adaptations
Pozbawione pierwotnej funkcji dawne obiekty przemysłowe stanowią często istotne dziedzictwo kulturowe i architektoniczne. Nowe sposoby wykorzystania porzuconej przestrzeni przyjmują różnorodne formy. Od uwzględniających charakter miejsca po rozwiązania, w wyniku których z dawnej struktury pozostaje jedynie ornament
o niezrozumiałym przesłaniu. Wyjątkowy charakter i niepowtarzalność przestrzeni postindustrialnej w połączeniu
z nową funkcją i wyważonym twórczym działaniem może kreować nową wartość architektoniczną.
Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, rewitalizacja, adaptacja, obiekty poprzemysłowe

Industrial buildings which lack their original function can often be a great cultural and architectural heritage.
There are many different ways in which they can be re-used: one of them is adaptation – allowing for character of a place and the other is action – that changes their structure completely, except for some undefined
ornaments. Uniqueness and exceptional character of a post-industrial space, joined with its new function
and balanced creativity can create a whole new architectural value.
Keywords: cultural landscape, revitalization, adaptation, post-industrial buildings
1. Wprowadzenie
Historyczne obszary i obiekty przemysłowe, pozbawione swoich pierwotnych funkcji stanowią obecnie powszechną składową terenów zurbanizowanych.
Wznoszone na przedmieściach lub w bezpośrednim
sąsiedztwie miejscowości w kolejnych dziesięcioleciach, w wyniku procesów urbanizacyjnych zostały
wchłonięte i otoczone tkanką miejską. Opuszczone obecnie zakłady, występujące w atrakcyjnych

strefach, stają się pożądanymi miejscami nowych
inwestycji. Powszechnie są znane liczne przykłady
wyburzeń całych zespołów produkcyjnych w celu
pozyskania wolnych przestrzeni. Niestety, dotyczy
to również struktur mających znaczące walory kulturowe, techniczne, konstrukcyjne i architektoniczne.
Istnieją jednak także działania w wyniku, których historyczna zabudowa zostaje ocalona i przystosowana do
nowych funkcji. Coraz liczniejsze realizacje prezentują

* Gubański Janusz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu.
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1. Łódź – dawna przędzalnia (fot. autor)/Łódź – the old spinning mill (photos by author)
2. Wrocław – dawna słodownia (fot. autor)/Wroclaw – the old malt house (photos by author)
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różnorodne formy łączenia nowych programów użytkowych z zastaną substancją budowlaną. Obudowy
zbiorników gazu w Wiedniu, browar w Poznaniu,
wieża ciśnień w Kolonii, cukrownia w Parmie – obiekty
o skrajnie różnych pierwotnych funkcjach i „klasycznych” przemysłowych formach otrzymały nowe
funkcje, a ingerencje projektowe zostały najczęściej
harmonijnie wpisane w zastane struktury.
Przykładem kreacji nowej wartości architektonicznej wskutek połączenia niepowtarzalnej przestrzeni
postindustrialnej z nową funkcją i twórczym działaniem projektowym może być adaptacja przędzalni
Izraela Poznańskiego w Łodzi oraz Słodowni Pańskiej
we Wrocławiu.
2. 	Przędzalnia w Łodzi
Wzniesiona w latach 1877–1878 przędzalnia wysoka wchodziła w skład powstającego od 1871 roku
wielofunkcyjnego zespołu fabryki włókienniczej
Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Po II wojnie
światowej Zakłady Bawełniane I. K. Poznańskiego
zostały upaństwowione i otrzymały nazwę Zakłady
Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego, a po
1980 roku ZBB Poltex [Jaskulski 1995]. W wyniku
przekształceń systemowych i gospodarczych na
przełomie lat 80. i 90. XX wieku zakłady postawiono
w stan likwidacji. W kolejnych latach budynki produkcyjne zostały pozbawione swojej dotychczasowej
funkcji – produkcję całkowicie wstrzymano. W latach
1999–2006 z inicjatywy nowego właściciela trwały
prace związane z rewitalizacją terenu dawnych Zakładów Bawełnianych. W 2006 roku nastąpiło otwarcie
centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Centrum
Manufaktura [Rasmus-Zgorzelska 2010].
Zasadniczy program rewitalizacyjny głównej
części zakładu zakończony w 2006 roku (Centrum
Manufaktura) w przypadku przędzalni oraz tkalni
wysokiej trwał nadal w kolejnych latach. Pod koniec 2008 roku została otwarta nowa przestrzeń

wystawiennicza Muzeum Sztuki w Łodzi – ms2,
umiejscowiona w dawnej tkalni wysokiej. W kolejnym
roku oddano do użytku zaadaptowaną przędzalnię,
w której wnętrzach znalazł się czterogwiazdkowy
hotel Andel’s.
Przędzalnia przy ul. Ogrodowej to zaprojektowany
przez Hilarego Majewskiego monumentalny, pięciokondygnacyjny obiekt, oparty na rzucie wydłużonego
prostokąta. Budynek wraz główną bramą wejściową,
kantorem oraz pałacem właściciela tworzył charakterystyczną kompozycję przestrzenną tej części
miasta. Stanowił swego rodzaju fasadę ówczesnego
zakładu. Architektura obiektu operuje całą gamą
środków charakterystycznych dla przemysłowego
budownictwa dziewiętnastowiecznej Łodzi. Nietynkowane i starannie spoinowane, wieloosiowe elewacje
podłużne dzielone są lizenami oraz płytkimi ryzalitami
skrajnymi i pośrednimi, ponad którymi znajdują się
nadbudowy niewysokich baszt. W niezwykle bogatej
dekoracji architektonicznej stylu arkadowego doszukiwać się można elementów neogotyckich i neorenesansowych, na które składają się m.in.: opaski
okienne, lizeny, gzymsy, fryzy, półkolumienki i inne.
Otwory okienne tworzące rytmiczny podział elewacji
zostały wypełnione oknami o drobnym podziale wewnętrznym. Ceglane elewacje o misternym rysunku
spoin oraz ceramicznych profili zostały wzbogacone
metalowymi, utylitarnymi akcentami płyt ściągów oraz
klatek schodowych.
Obok pałacu Poznańskiego przędzalnia stanowiła wizytówkę fabryki. Obiekt o wysokich walorach
architektonicznych i historycznych, podobnie jak
inne elementy zespołu, został wpisany do rejestru
zabytków pod numerem A/45 z 20.01.1971 roku. Przystosowanie zabytkowej struktury poprzemysłowej,
stanowiącej jedną z ikon przemysłowej Łodzi, zostało
opracowane przez wiedeńskie biuro OP Architekten.
Projekt wystroju wnętrz wykonali projektanci Jestico
+ Whiles [Rasmus-Zgorzelska 2010].
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Adaptacja przędzalni wymagała całkowitej zmiany
struktury funkcjonalnej wnętrz. Na parterze, w części wschodniej zlokalizowano otwartą, przestronną
strefę wielofunkcyjną obejmującą: lobby, recepcję,
bar i kawiarnie. Pozostała przestrzeń została „wypełniona” restauracjami wraz z zapleczem oraz
centrum konferencyjnym. Dominującą funkcję kolejnych kondygnacji stanowią luksusowe pokoje
hotelowe (220) oraz apartamenty (58) zlokalizowane
w wieżach. Przestrzeń komunikacyjna to szerokie
i przestronne korytarze z owalnymi, ekspresyjnymi
otworami doświetlającymi. Na poziomie czwartej
i piątej kondygnacji części zachodniej znajduje się
m.in. wielofunkcyjna sala na 800 osób oraz centrum
SPA i wellness.
Nowe funkcje nie pociągnęły jednak za sobą
radykalnych zmian struktury przestrzennej wnętrza
oraz elewacji. Wyraz architektoniczny budynku został
zachowany. Starannie odrestaurowane ceglane elewacje zachowały rytm i powtarzalność poszczególnych
segmentów utrzymując swój „fabryczny” charakter.
Zachowane żeliwne klatki schodowe na elewacjach
podłużnych (płyty spocznikowe wymieniono na
ażurowe) oraz nowoczesna stolarka okienna wiernie
odtwarzająca historyczną utrwalają przemysłową
przeszłość budynku. Wyróżniającym się nowym elementem w bryle obiektu jest kondygnacja dachu ze
znajdującym się tam przeszklonym basenem. Nowa
prostopadłościenna, szklana forma, częściowo wysunięta przed północną elewację stanowi jaskrawy
kontrapunkt uwypuklający charakter ceglanych, dziewiętnastowiecznych elewacji.
To, co jest niemal oczywiste dla zewnętrznej formy
adaptowanego zabytkowego budynku często nie
dotyczy wnętrz. Całkowita eliminacja fabrycznego
charakteru pomieszczeń jest powszechna. Usuwane
są nie tylko elementy wyposażenia technicznego,
ciągów technologicznych, okładziny ścian i podłóg,
ale także oryginalne układy konstrukcyjne. Ingeren-

cje uzasadniane ostrymi normami bezpieczeństwa,
nowymi wymogami funkcjonalnymi i współczesnymi
standardami prowadzą często do całkowitego odcięcia się od historycznej przestrzeni.
W przypadku przebudowywanej przędzalni połączono nowoczesną architekturę z zastanym dziedzictwem. Historyczne detale wkomponowano w nowe
propozycje projektowe. Nie tylko zachowano, ale również wyeksponowano wiele fragmentów historycznej
tkanki budowlanej. Odpowiednio wzmocnione i zabezpieczone żeliwne słupy, belki oraz klatki schodowe, ściany ze śladami fabrycznych nawarstwień stały
się integralnymi elementami wystroju. Wydaje się, iż
projektantom udało się osiągnąć niemal doskonałe
połączenie tradycyjnych elementów z nowoczesną
stylistyką, które zaowocowało wykreowaniem nowej
jakości architektonicznej.
3. Słodownia we Wrocławiu
Wzmianki dotyczące Słodowni Pańskiej we Wrocławiu pochodzą z 1565 roku. Budynek zlokalizowany na południowy-wschód od rynku znajdował
się w obrębie licznych ówcześnie zakładów piwowarskich. Wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany obiekt został wyłączony z eksploatacji już
w 1904 roku. Budynek przetrwał kolejne dziesięciolecia aż do 1970 roku, kiedy doszczętnie spłonął
(Atlas...1998). Z wpisanego do rejestru zabytków
obiektu (nr rejestru 94 z 12.02.1962) pozostały zaledwie ściany obwodowe wraz z wysokimi szczytami,
piwnice oraz ściany wschodniego skrzydła. Przez
kolejne lata pojawiały się różne propozycje zagospodarowania niszczejącego zabytku. Adaptacja ruin
przeprowadzona została dopiero w latach 2006–2009.
Autorem projektu było wrocławskie Studio Architektoniczne Ozone we współpracy z paryską pracownią
Gottesman-Szmelcman. W zrujnowanej strukturze
dawnej słodowni powstał luksusowy butikowy hotel
„Granary” (Czapnik 2010).
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Zachowane elementy renesansowego budynku,
przebudowanego w XVIII wieku, charakteryzowały się
prostymi rozwiązaniami formalnymi. Surowe ceglane
mury posiadały prostokątne otwory okienne, częściowo w kamiennych obramieniach. Na uwagę zasługiwały strzeliste tynkowane szczyty, które w ciasnej
zabudowie stanowiły znaczące wyróżniki. Sklepienia
trzynawowego wnętrza dzielonego na jedenaście przęseł oparte były na kwadratowych ceglanych słupach.
Adaptacja ruin wymagała odtworzenia całej kubatury
budynku łącznie z dachem. Realizacja pozwoliła na
harmonijną kompozycję historycznej struktury z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. W zachowanych i z pietyzmem odrestaurowanych piwnicach
utworzono hol z recepcją, apartamenty, restaurację,
salkę konferencyjną, pomieszczenia biurowe i inne.
W nowej podziemnej części, zlokalizowanej pod płytą
parkingu, znalazła miejsce m.in. strefa SPA. Parter oraz
kondygnacje umieszczone w bryle dachu przeznaczono na apartamenty hotelowe. Całość nakrywa potężny
dwuspadowy dach o łamanych połaciach. Drewniana,
ciemna konstrukcja dachu jest całkowicie przeszklona.
Zastosowanie poziomych łamaczy światłą w kolorze
konstrukcji więźby nadaje bryle dachu odpowiedni
„ciężar”. W nowoczesnych wnętrzach, zwłaszcza
w piwnicy i na parterze, czytelne są historyczne rozwiązania konstrukcyjne i detale. W wyniku adaptacji
obiektu uzyskano harmonijne połączenie „starego”
z „nowym”. W obiekcie udało się uzyskać łagodne
i uzupełniające się połączenie zabytkowej tkanki z nowoczesną formą, technologią i konstrukcją.

4. Podsumowanie
Dziedzictwo przemysłowe jest istotnym elementem
krajobrazu zurbanizowanego. Pozbawione pierwotnej
funkcji, opuszczone i niszczejące staje się obszarem
dezintegrującym strukturę przestrzeni miejskiej. Coraz
częściej obok wyburzeń niepotrzebnych współcześnie
budynków podejmowane są działania związane z rewitalizacją tych wykluczonych miejsc. Coraz liczniejsze
są udane adaptacje poprzemysłowych budowli.
W przytoczonych powyżej przykładach umiejętnie
wpleciono nową funkcję w stare, klasyczne obiekty.
Utrzymano przy tym tak ważną niezależność i wyrazistość zestawień nowoczesnych form z zabytkowymi
strukturami. Zachowując odrębność nie zniszczono
i nie zafałszowano tożsamości miejsca. Architektura,
która powstała wskutek nowych inwestycji, stanowi
niezależną wartość. Stworzony przy tym nowy „byt
architektoniczny” jednocześnie bardzo dobrze wpisuje się w zastaną przestrzeń. Odnosi się wrażenie,
że nie są to tylko „zwykłe adaptacje” pozwalające
dobrze wpisać nowy program użytkowy przy zachowaniu bryły i elewacji. Stworzony konglomerat cech
zabytkowych i współczesnych śmiałych rozwiązań
formalnych i konstrukcyjnych pozwolił na powstanie
nowej, wyrafinowanej formy. Uzyskano jednocześnie
spójność z pierwotnym, przemysłowym charakterem
miejsca. Wydaje się, że taki kierunek, sprawdzony
w wielu miejscach Polski i świata, pozwolić może na
tworzenie oryginalnych dzieł „nowej architektury” przy
wykorzystaniu i poszanowaniu autentyzmu starych
przestrzeni.
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Muzeum dziś
Museum today
Artykuł poświęcony jest architekturze dzisiejszych budynków muzealnych na tle ich dziejowej ewolucji.
Obecnie powstające i projektowane muzea wyróżniają się atrakcyjną, oryginalną formą. Muzea stają się
symbolami przestrzennymi miast.
Słowa kluczowe: muzeum, forma architektoniczna, symbol przestrzenny

The paper is devoted to the architecture of today’s museums on the background of it’s evolution. Today’s
museums often have very attractive and original architectural form. Museums become the landmarks of
numerous towns.
Keywords: museum, architectural form, landmark
We współczesnym mieście muzeum odgrywa analogiczną rolę do niegdysiejszych katedr
Mario Botta [1]
W przeszłości symbolami bogactwa i znaczenia
miast europejskich były okazałe katedry, pałace
władców czy ratusze. Obecnie, w czasach unifikacji
i uniwersalizacji kultury, rolę miejskich budynków
reprezentacyjnych na całym świecie przejmują prestiżowe obiekty i zespoły architektoniczno-urbanistyczne
związane z promocją i prezentacją skarbów natury
oraz osiągnięć cywilizacji ludzkiej, kultury i sztuki.
Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się muzea,
wielofunkcyjne zespoły muzealne [2] oraz budynki
i struktury hybrydowe zawierające te funkcje. Jak
podkreślają w swoich pracach teoretycy i krytycy
architektury zajmujący się problematyką budynków

i zespołów muzealnych, od ostatniego dziesięciolecia
dwudziestego wieku obserwujemy okres niezwykle
gwałtownego rozwoju muzeów, przejawiający się
przede wszystkim ogromną ilością nowych obiektów [3]. Jedynie społeczeństwa bogate, które nie muszą walczyć o zaspokojenie podstawowych potrzeb
egzystencjalnych obywateli, mogą sobie pozwolić na
zaspokajanie ich potrzeb duchowych, także poprzez
wznoszenie nowych obiektów i zespołów muzealnych.
Stąd najwięcej nowych realizacji możemy odnaleźć
w Europie, Ameryce Północnej, w dynamicznie rozwijających się Zjednoczonych Emiratach Arabskich
i Chinach oraz w Japonii, Korei, Australii i Nowej
Zelandii.
Sztuka budowania przestrzeni przeznaczonych
dla kolekcji i ekspozycji ma długą historię. Świadczą
o tym fragmenty z Naturalis historia Pliniusza Starego,
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z De architectura Witruwiusza [4]. W czasach starożytnych kolekcje sztuki i osobliwości przechowywano
przede wszystkim w świątyniach, pałacach bądź
innych obiektach publicznych. Bogate kolekcje prywatne najprawdopodobniej nie były wówczas jeszcze
udostępniane publiczności. Dopiero Ptolemeusz II
Soter założył pierwszy Museion w Aleksandrii. Był to
instytut naukowy posiadający bogatą bibliotekę, ogrody – botaniczny i zoologiczny, pracownie chirurgiczne
i obserwatoria astronomiczne. Stanowił integralną
część pałaców królewskich z dodatkowym wyposażeniem w zewnętrzne i kryte przestrzenie publiczne
– otwartą aleję (peripatos) oraz kryty portyk i dużą salę
przeznaczoną na miejsce spożywania posiłków przez
uczonych. W tym okresie znaczące muzea posiadały
także Antiochia, Pergamon i Konstantynopol. Budynek Museionu uległ zniszczeniu w czasie zamieszek
za czasów Aureliana w III wieku naszej ery.
Zwyczaj kolekcjonowania sztuki i osobliwości,
podupadły w okresie średniowiecza, przetrwał przez
kolejne stulecia. Nowożytne kolekcjonerstwo ma swoje prawdziwe początki w okresie renesansu. Zamożne
rody Europy i wyższe duchowieństwo popierały kolekcjonowanie i zamawianie u artystów dzieł sztuki,
jako ucieczkę od codzienności, luksus dostępny
tylko dla wybranych. Duchowni i arystokraci eksponowali swoje zbiory we własnych posiadłościach,
w celu wywarcia wrażenia na odwiedzających ich
pałace i ogrody gościach. Do dziś część prywatnych muzeów, zwłaszcza w USA, funkcjonuje na tej
samej zasadzie [5]. Pojęcie muzeum, rozumianego
jako nowoczesna instytucja, ukształtowane zostało
w Oświeceniu. Poprzedza stopniowe utrwalanie się
monumentalnych budynków architektury publicznej,
które uczestniczą w tworzeniu struktury przestrzennej
miasta. Obiekty muzealne, podobnie jak inne budynki
publiczne wznoszone w tym okresie, podporządkowane były aktualnie panującym stylom architekto-

nicznym. O ile ich rozwiązania funkcjonalne wnosiły,
z racji użyteczności tych obiektów, nieco nowych
wartości, o tyle forma architektoniczna tych budynków – zazwyczaj monumentalna – była politycznie
poprawna, zgodna z aktualnie obowiązującą doktryną
architektoniczną.
Obecne muzeum to niezwykle skomplikowany
funkcjonalnie organizm. Najbardziej nam współczesna encyklopedyczna definicja brzmi: muzeum [gr.],
instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca zbiory z różnych dziedzin; do niektórych muzeów
artystycznych stosuje się też terminy: pinakoteka, gliptoteka, galeria; zadaniem nowoczesnych muzeów jest:
gromadzenie i konserwacja zabytków, ich naukowe
opracowywanie (m.in. inwentaryzacja) i udostępnianie
(wystawiennictwo) [6]. Zatem musi ono sprostać nie
tylko zadaniu ekspozycji dzieł sztuki, bądź osiągnięć
naukowych, jak to bywało w poprzednich wiekach,
ale również ich konserwacji. Jest także placówką
naukową prowadzącą własne badania naukowe,
niejednokrotnie także działalność dydaktyczną. Jest
też przedsiębiorstwem, które musi się utrzymać we
współczesnych realiach ekonomicznych, czemu służyć ma coraz bogatszy program funkcji towarzyszących. Jak w całej architekturze, tak i w architekturze
budynków i zespołów muzealnych, nie ma obecnie
jednego, obowiązującego stylu. Nie istnieje bowiem
jedna, obowiązująca wszystkich teoria architektury.
Formy i układy funkcjonalne muzeów zależą od wielu
czynników, z których najważniejszym (przynajmniej
w tych obiektach, które można uznać za znaczące
dla rozwoju współczesnej myśli architektonicznej)
pozostaje indywidualizm twórcy, jego reakcja na –
niekiedy nijaki – kontekst.
Przez stulecia istnienia muzeów, ich budynki
były powiązane ze znanymi architektami. Ich rola
społeczna, jako symboli lokalnej, regionalnej, czy
wręcz narodowej dumy w połączeniu z nakładami
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na inwestycję w pełni usprawiedliwia taki związek.
Początkowo to znani architekci byli zapraszani
do wykonywania projektów nowo powstających
muzeów. Tak zresztą dzieje się także i dzisiaj.
Ludwig Mies van der Rohe, Frank O. Gehry, Zaha
Hadid, Tadao Ando czy chociażby Richard Meier
swoje pierwsze muzea zrealizowali jako uznani na
całym świecie wielcy twórcy architektury. Przewidywalność ich twórczości, pewność otrzymania
w efekcie zlecenia charakterystycznego budynku,
który być może zostanie okrzyknięty dziełem sztuki,
zapewne wpływała na decydentów zlecających im
kolejne zamówienia. Przykład Muzeum Guggenheima w Bilbao – zaprojektowanego przez Gehry’ego [7], będącego ikoną współczesnej architektury
potwierdza to domniemanie. Charakterystyczne dla
twórczości Gehry’ego w tamtych latach miękkie,
stalowe, spiętrzone i przenikające się nawzajem
formy, oplatające most jak ryby wyrzucone z wody,
stanowią silną dominantę przestrzenną na tle typowych dzielnic mieszkaniowych i przemysłowych.
Wrażenie spotęgowane jest przez odbicie w rzece.
Obiekt-symbol stanowi współczesną bramę do
Bilbao. Stał się istotnym wyznacznikiem jakości
przestrzeni publicznej miasta, który pociągnął za
sobą rewitalizację całego centrum i idący za tym
gigantyczny sukces ekonomiczny. Powstały od
tego zjawiska termin efekt Bilbao, znany jest chyba
wszystkim architektom, muzealnikom i samorządowcom na świecie.
Czasami jednak ogłaszane bywają otwarte konkursy architektoniczno-urbanistyczne na budynki
lub zespoły muzealne. Ich organizatorzy oczekują
oryginalności, nowości, awangardy, architektury
przyszłości, znudzeni przewidywalnością twórczości
i wygórowanymi honorariami star architects. Co
ciekawe, międzynarodowa kariera wielu współczesnych gwiazd architektury rozpoczęła się od takiego

właśnie konkursu. Wystarczy wymienić Richarda
Rogersa i Renzo Piano [8], biuro Herzog & de Meuron [9], czy przede wszystkim Daniela Libeskinda.
Naładowane pozaarchitektonicznymi znaczeniami
Muzeum Żydowskie w Berlinie, jego autorstwa, jest
niezaprzeczalnie dziełem sztuki z najwyższej półki.
Obiekt był wielokrotnie publikowany i poddawany
krytyce architektonicznej, tak na etapie projektu, jak
i po zbudowaniu [10]. Obrazuje rysunkowe teorie
dekonstruktywistyczne Libeskinda i jest realizacją,
od której rozpoczęła się jego międzynarodowa
kariera [11]. Sukces budynku jest nie mniejszy niż
obiektu w Bilbao. Stał się on celem turystyki masowej
nie ze względu na prezentowaną kolekcję, ale na
niecodzienną formę architektoniczną.
Przy współczesnych muzeach powstają przestrzenie publiczne, które są istotne dla statusu i wizerunku
miasta oraz mogą okazać się istotne dla jego kompozycji urbanistycznej. Dawno już udowodniono, że
udana realizacja muzeum wraz z towarzyszącymi mu
przestrzeniami publicznymi może w znaczący sposób
przyczynić się do wzrostu znaczenia, atrakcyjności
i konkurencyjności miasta na arenie krajowej lub
nawet międzynarodowej. A także, że sukces muzeum
w wymiarze ekonomicznym i społecznym związany
jest przede wszystkim z atrakcyjnością formalną budynku i jego otoczenia [12]. Wiele spośród obecnie
powstających i projektowanych muzeów wyróżnia się
atrakcyjną, oryginalną formą w relacji do zastanego
kontekstu architektonicznego i urbanistycznego.
Współczesne muzea traktowane są jako symbole
statusu i budowane jako symbole przestrzenne miast
– stąd tak duży nacisk na indywidualność projektu
i oryginalność formy.
Czy zatem to właśnie dzieła nieznanych dzisiaj twórców można obecnie uznać za awangardę
w architekturze współczesnych muzeów? Gdzie

117

należy szukać przyszłości architektury muzealnej?
Czy w delikatnych, umiarkowanych, niemal ulotnych
projektach, takich jak muzeum willi rzymskiej w Pedrosa de la Vega w Hiszpanii [13]? Czy raczej pośród
eksperymentalnych form architektury ziemii, projektowanych przez twórców biura Querkraft, Stevena Holla

czy Odile Decq? A może wśród twórczości architektów chińskich – tych z biura Urbanus Architecture
& Design [14], czy Wanga Shu [15]? Jak słusznie
zakładają twórcy tez X Konferencji Definiowanie
przestrzeni architektonicznej – przyszłość nie istnieje.
Poznamy ją dopiero, gdy stanie się historią.

Przypisy
[1] Za: J. Henderson, [8] s. 46.
[2] Pojęcie wielofunkcyjnego zespołu muzealnego
wprowadził M. Gyurkovich [5] dla określenia zespołów
urbanistycznych, w których muzeum pozostaje funkcją
dominującą (ewentualnie równorzędną z innymi funkcjami
kulturalno-oświatowymi), uzupełnioną o rozbudowany wachlarz funkcji towarzyszących.
[3] Chodzi przede wszystkim o takich autorów, jak:
D. Ghirardo [3], Ph. Jodidio [10], M. Pabich [12] oraz
A. Kiciński [11].
[4] Witruwiusz pisze o pinacothece w szóstym tomie De
architectura jako o przestrzeni prywatnych domów: Pinakoteki muszą być budowane jako pomieszczenie o dużych
wymiarach w kształcie półkola (eksedra) (…) potrzebują
jednostajnego światła od północy i muszą prezentować się
nie mniej okazale niż inne budynki użytku publicznego; por.
np. L. B. Peressut [13] 1999, M. Pabich [12].
[5] Por.: U. Eco [1].
[6] Podaję za: www.encyklopedia.pwn.pl.
[7] Muzeum zrealizowano w latach 1992–1997 na zdegradowanych terenach kolejowych nad rzeką Nervion – por.
np.: L. B., Peressut [13]; Ph. Jodidio [10].
[8] Jako młodzi, nikomu nie znani, twórcy w duecie wygrali
w 1971 roku konkurs na Centre Pompidou w Paryżu, obecnie

to przede wszystkim Piano projektuje dziesiątki muzeów na
całym świecie – por. np. Ph. Jodidio [10].
[9] Po ukończeniu Tate Modern w Londynie (1994–2000)
rozpoczęła się seria kolejnych zleceń budynków muzealnych
dla ich biura, np. TEA na Teneryfie (2003–2008), ostatnia
– kontrowersyjna rozbudowa własnego projektu Transforming Tate (2008–2012) – por. ibidem.
[10] Porównaj przede wszystkim monografię obiektu:
Schneider B. [14]
[11] Po tej realizacji (1998) z teoretyka architektury Libeskind
stał się architektem projektującym – i to na międzynarodową
skalę. Wśród jego projektów i budynków wymienić można
już kilkanaście muzeów o architekturze operującej podobnymi formami, co w Berlinie – chociażby Felix Nussbaum
Museum w Osnabrück, niezrealizowaną rozbudowę Victoria
& Albert Museum w Londynie, rozbudowę Muzeum Sztuki
w Denver, ukończoną w 2006 roku, czy późniejsze projekty
dla ZEA – www.daniel-libeskind.com.
[12] M. Gyurkovich [5][6].
[13] Proj. Paredes Pedrosa Arquitectos, por. El Croquis
no. 148 [2].
[14] Twórców OCT Art & Design Gallery w Shenzen, por.:
Ph. Jodidio [10].
[15] Autora Muzeum Historycznego w Ningbo, por. ibidem.
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Maria Helenowska-Peschke*

Interaktywność – nowa filozofia architektury
Interactivity – new architectural philosophy
Artykuł dotyczy koncepcji interaktywnej architektury, stanowiącej odpowiedź wizjonerskich projektantów
na dynamicznie zmieniające się potrzeby i wymagania jednostki, społeczeństwa i środowiska. Połączenie
kinetycznych systemów architektonicznych z wbudowaną komutacją [1] umożliwia użytkownikom fizyczną
rekonfigurację przestrzeni architektonicznej w czasie rzeczywistym. Rolą architekta staje się zaprojektowanie
pola oddziaływania użytkownik – architektura i wyboru strategii adaptacyjnej wnętrza, budynku i przestrzeni
urbanistycznej.
Słowa kluczowe: architektura interaktywna, architektura adaptacyjna

This article deals with the concept of interactive architecture, representing avant-garde designers response
to dynamically changing needs and requirements of individual, society and environment. The combination of
kinetic architectural systems with embedded computation allows users to adapt the space to their activities
and preferences in a real time. The role of the architect is to determine a user-architecture interaction and
to define the scope of physical re-configuration of the interior, building and habitat.
Keywords: interactive architecture, adaptive architecture
Wprowadzenie
Porzuciwszy dyskurs o stylach, nowoczesna
architektura jest określana przez swoją zdolność
do korzystania z określonych osiągnięć tej nowoczesności – innowacji dostarczanych architekturze
przez współczesną naukę i technologię.
Ignasi de Sola Morales, 1997

Teoria i praktyka architektoniczna jest wypadkową
wielu czynników: postępu naukowego, technologicznego, procesów społecznych, kultury, polityki i eko-

nomii. Eksplozja technologii informacyjnych XXI w.
przyniosła ogromne zmiany w wielu dziedzinach związanych z projektowaniem. W domenie architektury
pojawili się specjaliści łączący zagadnienia związane
z projektowaniem przestrzeni, sztuczną inteligencją
oraz interakcją między ludźmi a maszynami. Próby
przedefiniowania tego czym jest i czym może być
architektura są podejmowane poprzez wizjonerskie
projekty badawcze, innowacyjne realizacje wirtualne i rzeczywiste. Główną inspirację poszukiwań
stanowi dynamika zmian potrzeb i wymagań zbiorowych i indywidualnych użytkowników przestrzeni

* Helenowska-Peschke Maria, dr inż. arch., Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Sztuk Wizualnych.
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Fun Palace, Cedric Price,1964 / Iris Dome, Chuck Hoberman, 2000 / Rotating Tower, David Fisher / Chanel Contemporary
Art Container, projekt ZHA / Starligh Theatre, Uni Systems, 2003 / Interaktywna fasada Flare System, Christopher Bauder,
Christian Perstl
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architektonicznej oraz dążenie do zrównoważonego
rozwoju. Jedną z perspektyw transformacji sztuki
architektonicznej stanowi rekonfigurowalna, interaktywna architektura, zdolna do reagowania na
potrzeby i wymagania użytkowników oraz warunki
środowiska w czasie rzeczywistym. Architektura
kojarzona tradycyjnie z takimi atrybutami jak niezmienność, stałość i bezruch staje się nieprzewidywalna, ożywiona i zdolna do personalizacji. Kluczowy dla projektantów problem związku formy
i funkcji jest reinterpretowany w kontekście sprzężeń
zwrotnych opartych na cyfrowej informacji. Zamiast
determinowania ludzkiego zachowania albo pozwalania na to, by było ono określane przez rysunki błyskotliwego architekta, przestrzeń powinna ewoluować
i zmieniać się w zgodzie z społecznym i kulturowym
kontekstem i potrzebami jej mieszkańców (Daan
Roosegaarde 2006).
Zagadnienia związane z projektowaniem interakcji
między przestrzenią a jej użytkownikami wprowadził
do debaty architektonicznej Cedric Price projektem
Fun Palace (1964) (il.1) [2] zainspirowany teoriami cybernetyków, zwłaszcza Gordona Paska. Price uważał,
że architektura jest formą usługi, użytkownicy powinni
mieć możliwość jej ciągłej rekonfiguracji w zależności od swoich potrzeb i kryteriów. Warren Brodey
w publikacji The Design of Inteligent Environments,
Soft Architecture (1967) opisał inteligentne, zdolne
do samoorganizacji środowisko architektoniczne.
W 1972 r. architekt Charles Eastman opracował model adaptacyjnej architektury, w którym informacje
zwrotne od użytkowników były wykorzystywane do
samodostosowywania się architektury. W następnych
latach idea interaktywnej, elastycznej przestrzeni
zdobywała nowych entuzjastów. Dalszy jej rozwój
wzmocnił boom informatyczny w latach 80. i 90. XX w.,
który stworzył technologiczne i ekonomiczne warunki
jej przeniesienia do realnego świata. Koncepcja stoi
w zgodzie z głównymi cechami funkcjonalizmu takimi

jak zaspokojenie potrzeb ludzkich, zacieranie różnicy
między architekturą i techniką, kult maszyny, zastosowanie nowoczesnych materiałów i konstrukcji.
Estetyka formy a adaptacja kinetyczna
Istnieje pogląd, że piękno jest tą cechą, która
decyduje o możliwości przetrwania rzeczy architektonicznej i potrzeby zachowania jej dla przyszłych
pokoleń (L. Kier, 2001). Dlatego uwaga architektów
często koncentruje się na zagadnieniach estetyki
formy. Współcześnie realizacje zaskakują niespotykanymi formami w poszukiwaniu nowej definicji piękna
(dekonstuktywizm, blobotektura) pretendując do roli
architektonicznych ikon epoki. Wydaje się jednak, że
wkrótce będziemy oceniać architekturę nie tylko po
tym jak wygląda, ale co potrafi zrobić, by podnieść jakość życia użytkowników i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. W tradycji funkcjonalizmu piękne
są te rzeczy, które swą budowę i wygląd zawdzięczają
doskonałemu przystosowaniu do warunków, w jakich
funkcjonują. Na skutek zmian otoczenia oraz potrzeb
i upodobań użytkowników wartość użytkowa dzieła
architektonicznego nie jest trwała.
Problematykę związaną ze zdolnością do adaptacji
ożywił w dyskursie architektonicznym rozwój cyfrowych systemów kontrolnych urządzeń mechanicznych. Strategie adaptacyjne w kontekście architektury
polegają na: optymalizacji wykorzystania przestrzeni,
projektowaniu wielofunkcyjnym, adaptacji kontekstowej i mobilności. (M. Fox, M. Kemp, 2009).
Optymalizacja przestrzeni ma na celu zapewnić
fizyczną adaptację obiektu do zmiennych warunków
środowiska i potrzeb użytkowników. Generalnie chodzi więc o odpowiedź na pytanie: jaka jest rola danej
architektonicznej przestrzeń czy obiektu i czy może ją
wypełniać w danym momencie lepiej? Kopuła projektu
Chucka Hobermana składa się ze splatających konstrukcyjnych spiralnych ram, które mogą zamykać się
i otwierać jak źrenica oka nad przestrzenią dla imprez
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publicznych (il. 2) Wielofunkcyjne projektowanie zmierza
do umożliwienia optymalizacji przestrzeni do różnych
funkcji użytkowych (stworzenie przestrzeni uniwersalnej). Zdolność do adaptacji kontekstowej oznacza reagowanie na zmienne warunki środowiska naturalnego
(nasłonecznienie, kierunek wiatru) i urbanistycznego
(np. zmiana sąsiedztwa z powodu wyburzeń). Strategię
ilustruje obrotowy wieżowiec projektu Davida Fishera
dla Dubaju (il. 3). Strategia mobilna koncentruje się na
strukturach możliwych do przemieszczania i transportu
i nawiązuje do tendencji nomadycznych we współczesnych społeczeństwach. Pawilon wystawienniczy
Chanel Contemporary Art Container pracowni ZHA jest
tu dobrym przykładem (il. 4).
Strategie adaptacyjne wiążą się z wyposażeniem
budynków lub ich komponentów w możliwość ruchu
za pomocą systemów i urządzeń kinetyczno-mechanicznych. Systemy te mogą być wbudowane, rozbieralne lub stanowić dynamiczne elementy w ramach
większej całości. Ponadto różnią się pod względem
sposobów (składanie, przesuwanie, transformacja
kształtu itp.) i środków działania (pneumatyczne,
chemiczne, magnetyczne i elektryczne). Ze względu
na to, że umożliwiają reorganizację wnętrza i/lub
kompletną strukturalną transformację obejmującą
zewnętrzną konfigurację mogą decydować o artystycznych i estetycznych efektach oraz możliwości
realizacji wizji architektonicznej. W budynku Starlight Theatre (2003) sześć trójkątnych paneli dachu
ma możliwość obracania się do pionu otwierając
widok na niebo i tworząc odpowiednią dramaturgię
przestrzeni (il. 5).
Kluczowe znaczenie dla adaptacji kinetycznej
mają metody sterowania zmianami fizycznymi. Dzięki
rozwojowi cyfrowej technologii sposób kontrolowania
ewoluował od bezpośredniej manipulacji do w pełni
adaptowalnych sieci systemów, które mogą monitorować warunki zewnętrzne oraz aktywność użytkowników i przewidywać ich przyszłe zachowania.

Interakcyjność jako wartość przestrzeni architektonicznej
Koncepcja interaktywnej architektury bazuje na
konwergencji wbudowanych zdolności obliczeniowych (inteligencja) z fizycznymi odpowiednikami
(kinetyka), które umożliwiają adaptację w ramach
wzajemnych interakcji człowiek–środowisko. Postęp
w tej dziedzinie wiąże się z nową jakością w relacjach człowiek–komputer określaną mianem „cichej
technologii”. „Cicha technologia” jest efektem rozwoju bezprzewodowej sieci informacyjnej oraz tzw.
inteligentnego interfejsu użytkownika, który stanowią
sensory, czujniki, mikrofony i kamer wbudowane
„bezszwowo” w otaczającą nas przestrzeń. Cyfrowe
narzędzia wejściowe w połączeniu z aplikacjami dostarczają dokładnych danych dotyczących aktywności użytkowników, ich potrzeb i warunków środowiska
i kontrolują zmiany architektury.
Sposób projektowania relacji między programowalną, wbudowaną komputacją a użytkownikiem
definiuje intensywność jego dialogu z przestrzenią.
Zadaniem architekta staje się takie projektowanie
interakcji, żeby kontrola narracji należała do użytkowników i żeby byli świadomi możliwych oddziaływań. Informacja zwrotna powoduje, że architektura
wpływa na użytkownika stymulując i ukierunkowując
jego doświadczenie i zachęcając do określonych
społecznych interakcji. Pozwala na podniesienie
jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
Obecnie większość interaktywnych badań i realizacji
dotyczy skali wnętrza. Przeznaczona dla urbanistycznej przestrzeni publicznej interaktywna fasada Flare
pozwala na to, by budynek wyrażał, komunikował
się i wchodził w interakcję ze swoim otoczeniem.
Daje niekonwencjonalne efekty wizualne – animacje
modułowych elementów zależą od aktywności na
zewnątrz i wewnątrz budynku (il. 6).
Przestrzeń architektoniczna jest obszarem oddziaływania różnych sił fizycznych i pozafizycznych
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(kultura, polityka, etyka). Interaktywną architekturę
wyróżnia zdolność do rozpoznawania sił na nią
oddziaływających, interpretowanie tych oddziaływań i sytuacji w której występują oraz odpowiednie
reagowanie przez fizyczną rekonfigurację w czasie
rzeczywistym. W kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju istotna jest możliwość adaptacji obiektu
do warunków środowiska naturalnego. Budynek
rozumiany jest jako system, w którym każdy element
może być powiązany z innym i może reagować na
indywidualne dane wejściowe. Równocześnie zmiany jednego elementu systemu wpływają na zmianę
innych elementów. System kontroli jest zdecentralizowany i umieszczony na poziomie lokalnym. Lokalne
interakcje między oddzielnymi systemami prowadzą
do modyfikacji globalnego zachowania podsystemów i struktury budynku. Dzięki temu indywidualne
podsystemy rozumieją swoją akcję i współpracują
dla uzyskania optymalnych warunków po to, by
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i powiększyć
komfort użytkowników. Architektura (interaktywna)
dokonywać będzie transformacji i transakcji zarówno
za siebie jak i użytkownika (M. Nowak, 2001).
Obecnie obserwujemy w projektowaniu adaptacyjnych, interaktywnych systemów architektonicznych
przejście z paradygmatu mechanicznego na organiczny. W mechanicznym paradygmacie zmiany są cykliczne a rezultat z góry ograniczony do określonych
stanów. Paradygmat organiczny wzorowany na układach naturalnych dopuszcza rozwój i ewolucję układu. Organiczny paradygmat adaptacji doprowadził
do olbrzymiej ilości innowacji w obrębie technologii
materiałowych, robotów autonomicznych, biomimetyki, systemów ewolucyjnych. Jednym z pierwszych
architektów, który dostrzegł potencjał wykorzystania
w projektowaniu ewolucyjno-biologicznego modelu
przestrzeni był John H. Frazer [3]. Model ewolucyjny
stał się podstawą eksperymentu, który Frazer przeprowadził w 1996 r. w skali miasta Groningen. Istotą

eksperymentu było założenie, że program komputerowy staje się wirtualnym mieszkańcem miasta po to,
by rozumieć zasady jego rozwoju, historię, topografię,
klimat. Prowadził dyskurs z mieszkańcami poznając
ich aspiracje i życzenia, ich oczekiwania i reakcje na
istniejące otoczenie. Program tworzył obraz społeczno-ekonomiczny miasta i na tej podstawie nieustannie
generował i modyfikował sugestie na przyszłość. Mottem filozofii projektowania interaktywnej, ewolucyjnej
przestrzeni mógłby być cytat z cybernetyka Gordona
Paska: Rola architekta nie polega bezpośrednio na
projektowaniu budynku czy też miasta, lecz raczej na
katalizowaniu procesów ich rozwoju.
Konkluzje
Architektura przyszłości będzie stosować niepowtarzalne i całkowicie nowe, jeszcze nieeksploatowane metody i aplikacje, które będą odnosiły się
do dynamicznych, elastycznych, zdolnych do przystosowania i ciągle zmieniających się aktywności
M. Fox, M. Kemp, 2009

Cywilizacja zmienia się coraz szybciej pod
względem ekonomicznym, społecznym, kulturowym
i technologicznym, co oznacza, że mamy coraz więcej powodów, by kształtować przestrzeń w sposób
elastyczny, zdolny do przekształceń i mobilności.
W tradycji architektonicznej projektant nie miał potrzeby wychodzenia w przyszłość w przewidywaniu
zmian użytkowych, warunków środowiska zurbanizowanego i naturalnego. Motywacją do rozwijania
systemów interaktywnych jest pragnienie projektowania przestrzeni i obiektów, które mogą odpowiadać na zmieniające się, ewoluujące indywidualne,
społeczne i środowiskowe potrzeby. Zastosowanie
interaktywnych systemów kinetycznych nadaje
przestrzeni nową jakość – przestrzeń staje się nieprzewidywalna, ożywiona, co wywołuje u odbiorcy
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uczycie swoistego oczekiwania, antycypacji. Możliwość współdecydowania wpływa na identyfikowanie
się z przestrzenią i poczucie przynależności. Mottem
projektu mógłby być cytat z cybernetyka Gordona
Paska: Rola architekta nie polega bezpośrednio na
projektowaniu budynku czy też miasta, lecz raczej na
katalizowaniu procesów ich rozwoju. Wysiłki zmierzające do uzasadnienia rozwoju nowych koncepcji
architektonicznych w kategoriach humanistycznych
z pominięciem roli fenomenu cyfrowego wynikają
z potrzeby obrony etosu architekta – kreatywnego
artysty, wyłącznego pomysłodawcy architektonicznej idei. Wydaje się jednak, że nadszedł koniec
epoki, w której architekt mógł narzucać i realizować
własne preferencje estetyczne i funkcjonalne. Wydaje się też, że nadchodzi koniec epoki, w której
architekt mógł projektować trwałą i niezmienną
architekturę nie bacząc na dynamikę warunków

zewnętrznych i potrzeb użytkowników. Obecnie
trudno przewidzieć kiedy interaktywne rozwiązania
staną się standardem. Jednak technologie cyfrowe
integrują się z naszym życiem do tego stopnia, że
być może będziemy kształtować naszą architektoniczną przestrzeń wokół możliwości wszechobecnej
komputacji. Towarzyszyć temu będzie zmiana mentalności użytkowników i ich gotowość do zanurzenia
się w wszechobecnym inteligentnym interaktywnym
środowisku. Architektura interaktywna wymaga gry
zespołowej z udziałem architektów, informatyków,
konstruktorów, robotyków, ale też użytkowników. Co
więcej interakcyjna, adaptacyjna architektura wobec
niekorzystnych zmian środowiskowych i cywilizacyjnych może stać się warunkiem biologicznego
przetrwania społeczeństw. Dlatego musimy zajmować się przyszłością sztuki kształtowania przestrzeni
zwanej architekturą.

PRZYPISY

jak przyroda podlega procesom morfogenezy, genetyce,
reprodukcji, selekcji itd. i powinna być traktowana jak forma
sztucznego życia.

[1] Wbudowana komputacja (z ang. Embeded Computation)
– termin wymyślony w 1988 przez Marka Weisera oznacza
zintegrowanie komputerów z obiektami i czynnościami
codziennymi.
[2] Fun Palace stanowił „laboratorium zabawy”. Chociaż
nigdy nie został zbudowany, jego elastyczna przestrzeń
miała wpływ na późniejsze prace innych architektów, np.
Centre Georges Pompidou w Paryżu Richarda Rogersa
i Renzo Piano
[3] John H. Frazer. w wydanej w 1995 r. publikacji pt. An
Evolutionary Architecture dowodził, że architektura podobnie
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Recycling architektonicznych geometrii i schematów
funkcjonalnych – studium przypadków: caixa forum
w madrycie, casa da musica w porto
Recycling of the architectural geometry and functional
solutions – a cAse study of caixa forum in madrid and
casa da musica in porto
Niniejszy tekst dotyczy powracających we współczesnej architekturze tematów: oryginalności i wtórności,
rozpatrywanych w kontekście aktualnych definicji sztuki i praktyki architektonicznej. Recycling architektonicznych schematów i geometrii stanowi punkt wyjścia dla refleksji nad odczuwanym współcześnie przymusem
tworzenia jednostkowych rozwiązań.
Słowa kluczowe: architektura dziś, oryginalność, wtórność

The paper considers the recurring problem of novelty vs. repetition in architecture, in view of current definitions of art and architectural practice. Recycling of architectural geometries and programmatic solutions is
the point of departure for reflection on today’s pressure for the singular.
Keywords: current architecture, originality, repetition
Motto: Cechą, która wyróżnia twórczość (...) jest
nowość, nowość działania czy dzieła. Za twórców
mamy tych, których dzieła są nie tylko nowe, ale też
są objawem szczególnej zdolności, napięcia, energii
umysłowej, talentu, geniuszu. Energia umysłowa zużyta na wytworzenie nowej rzeczy jest miarą twórczości
nie mniej niż sama nowość [1].
W początku XXI w. świat architektoniczny poruszyła sprawa Shine vs SOM, Childs [2]: zaczęto pilnie

śledzić możliwe zapożyczenia pomiędzy projektami
różnych twórców, rzucając oskarżenia o plagiat
często zupełnie bezpodstawnie. To wyczulenie na
oryginalność dzieła wiąże się jednak z narastającym
chaosem stylistycznym, z trudnością osiągnięcia
zadowalającego efektu artystycznego wobec pogoni
za indywidualnym wyrazem budynku. Dosadnie ujął
to R. Koolhaas, pisząc: jak wyprodukować budynek
godzien zaufania w erze zbyt licznych ikon? [3].

* Hryncewicz-Lamber Grażyna, dr inż. arch. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Urbanistyki.
** Lamber Marek, dr inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Architektury Użyteczności Publicznej.
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1. Herzog & de Meuron: Caixa Forum w Madrycie (zdjęcia z lewej), Forum 2004 w Barcelonie (zdjęcia z prawej),
fot.: M. Lamber, 2008
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Jeszcze zupełnie niedawno (w połowie XX wieku)
[4] kwestia naśladownictwa w architekturze, dopuszczalności silnego wzorowania się na cudzych
projektach, wydawała się nieistotna. Niektórzy (cyt.
za Witoldem Rybczyńskim) do dziś uważają, że
popełnianie plagiatu przez architekta nie zawsze
jest złem. Rybczyński przeciwstawia dawną definicję architektury, jako sztuki, u której podstaw leży
poleganie na precedensach, i dla której naśladownictwo było najwyższą formą komplementu współczesnej wizji architekta, który jak projektant mody
jest zmuszany do wypuszczenia co rok nowej linii
[5]. Pluralizm w projektowaniu, poszukiwanie form
jednorazowego użytku i rozwiązań wyjątkowych,
nieprzystawalnych, osobistych cechuje współczesne
poszukiwania architektów.
Co wtedy, gdy wtórnie używa się własnych idei:
schematów funkcjonalnych lub form? Czy uzyskane
zróżnicowanie ostatecznego efektu pracy pozwala
na wielokrotne stosowanie jednego schematu? Powtórne wykorzystanie materiału (recycling) zwykle
wiążemy z humanistycznymi ideami proekologicznej
architektury, zaś idea powtórzenia rozwiązania architektonicznego wydaje się przestarzała, nieetyczna,
wręcz niepoprawna politycznie. Intuicyjna, oparta
na zewnętrznym oglądzie, ocena dzieł architektury
przeważa nad dogłębną analizą projektu i budynku:
łatwo zauważalne podobieństwa formalne są stygmatyzowane, jako naśladownictwo. Tymczasem częstsze
od powtarzania formy wydaje się wykorzystywanie lub
rozwijanie gotowych schematów budynku w obiektach unikatowych, swoisty recycling, wtórne użycie
sprawdzonych klocków – rozwiązań.
Barcelona Forum 2004 / Caixa Forum
Wydawałoby się, że trudno znaleźć dwa bardziej
różne obiekty niż te hiszpańskie realizacje biura architektonicznego Herzog & de Meuron: Barcelona Forum

(2000–2004) została wzniesiona w pustej przestrzeni
powstającego nowego punktu węzłowego nadmorskiej stolicy Katalonii, zaś Caixa Forum (2001–2008)
wyłoniła się na skutek cięcia w gęstej, stuletniej miejskiej tkance Madrytu. Ta pierwsza – to zawieszony
w przestrzeni jednokondygnacyjny trójkąt w odcieniu
błękitu Yvesa Kleina; druga – z chirurgiczną precyzją
przygotowany preparat architektury przemysłowej
z pocz. XX w., przekryty żeliwną koronką.
Obie realizacje służą podobnemu celowi: są budynkami wystawienniczymi z funkcją konferencyjną.
Dyspozycja obu budynków zdradza wiele podobieństw: począwszy od rozwiązań bryły, a skończywszy na układzie funkcji. Oba budynki charakteryzuje
pewna ambiwalencja w kształtowaniu lewitujących
brył: wchodzi się pod obiekt, ale podcięcie nie tworzy
wygodnej płaszczyzny ruchu – w obu wypadkach
mamy do czynienia z rodzajem sztucznej pieczary,
przestrzeni w najwyższym stopniu niepokojącej, trudnej do sklasyfikowania. W obu przypadkach ta geometria nie wydaje się niczym uzasadniona, ponieważ
budynkom towarzyszą znaczących rozmiarów place
przedwejściowe, pozwalające na wyeksponowanie
lewitujących brył i pewne wyodrębnienie z kontekstu. Obydwa wejścia zostały poddane identycznemu
zabiegowi, mającemu na celu zniekształcenie percepcji, dzięki użyciu lustrzanych, srebrzystych blach
okładzin ścian i sufitów nadwieszeń, o zmiennych
kształtach i wykorzystaniu efektu płynącej wody
(fontanny – przelewy). Sztuczny krajobraz, w obu
przypadkach wytworzony poprzez przekształcenie
płaszczyzny placu wejściowego w podobny sposób
wprowadza do obu wnętrz. W obu przypadkach zasadą formowania jest kontrast: w Barcelonie dominuje
przejście z jasnego otoczenia do cienistego wnętrza,
w Madrycie – lustrzane płaszczyzny ustępują miejsca
matowej bieli wnętrza, akcentowanej drewnem. Ze
względu na przeniesienie podstawowych funkcji na
piętro, główną rolę w formowaniu wnętrza budyn-
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ków grają schody: proste i wyraziste w Barcelonie,
rzeźbiarsko ukształtowane w Madrycie. Przekroje
budynków również ukazują pewne podobieństwa:
audytoria (jakkolwiek o bardzo różnej pojemności)
zajmują dolne kondygnacje, są dostępne od góry,
z hallu położonego na piętrze. W Barcelona Forum
hall przekształca się w przestrzeń ekspozycyjną:
rozwiązanie wnętrza stanowi elastyczną przestrzeń,
aranżowaną zależnie od potrzeb. W Madrycie, bardziej zdefiniowana przestrzeń podzielona na strefy
jest przejściem do wyższych kondygnacji, gdzie
rozmieszczono kolekcję sztuki współczesnej i kafeterię [6].
Wydaje się, że opisane wyżej dwa projekty stanowią warianty jednego założenia: lewitującej masy
budynku, dostępnej przez zdeformowaną, lustrzaną,
srebrzystą strefę wejściową. Pomimo zasadniczych
różnic wymogów funkcjonalnych, wyrazu formalnego, różnego rozłożenia mas budynków, materiałów
fasad, perforacji brył, w odbiorze bezpośrednim obu
obiektów narzuca się wrażenie autocytatu: tak silnie
oddziałują rozwiązania stref wejścia do budynków.
Casa da Musica
Zadziwiający fakt, że Casa da Musica w Porto (nie
została zaprojektowana dla swojej lokalizacji od zera,
lecz jest wynikiem swoistego recyclingu, został opisany przez R. Koolhaasa: Casa da Musica rozpoczęła
swój żywot jako dom dla pewnego Holendra. Jego
recycling jest alegorią niestabilnej relacji pomiędzy
formą i funkcją; mieszanką psychologii, naukowych
badań i nagiego oportunizmu [7].
Bryła domu zawierała długą, prostopadłościenną
przestrzeń centralną, przeznaczoną na miejsce spotkań mieszkańców budynku. Kształt domu zaprojektowano dla konkretnej lokalizacji, niejako na miarę, do
budowy jednak nie doszło. Nieco później, nie mogąc
się uporać z geometrią sali koncertowej – pudła na
buty, idealnego akustycznie, zabójczego architektonicznie – Koolhaas powrócił do bryły z prostokątnym

korytarzem – centrum domu – i postanowił użyć jej, po
powiększeniu, do projektu Casa da Musica w Porto.
Jak pisze: pracownicy biura byli oburzeni/zaszokowani takim cynizmem [8]. Casa da Musica odnosi
się do kontekstu inaczej, niż wyżej opisane obiekty:
otoczenie nie jest tu imitowane, nie następuje łatwe
wpisanie w kontekst: odwrotnie – budynek otwiera się,
prezentując swe wnętrze i w ten sposób komunikuje
się z otoczeniem. Czy przekuto w ten sposób wadę
– konieczność adaptacji obcej kontekstowi bryły – na
zaletę: nowatorską metodę otwarcia obiektu kultury
na scenę miejską? Czy ten zabieg miałby miejsce,
gdyby nie trzeba było adaptować bardzo idiosynkratycznej geometrii?
Wreszcie pytanie ogólniejszej natury: dlaczego
tylko OMA przyznaje się do takich działań?
Jak pisze Jacques Ranciere: Estetyczny reżim sztuki we właściwy sobie sposób utożsamia sztukę z tym,
co pojedyncze(singulier), i uwalnia ją od wszelkich
specyficznych reguł, wszystkich tematycznych hierarchii i gatunków. Jednocześnie niszczy mimetyczną
barierę, która wyróżniała sposoby wytwarzania typowe dla sztuki i ustalała reguły porządkujące zawody.
Afirmuje absolutną pojedynczość (singularite) sztuki,
ale przeczy istnieniu jakichkolwiek pragmatycznych
kryteriów jej pojedynczości [9]. Architekci ulegają złudzeniu, że nasza techne jest sztuką, odcinając się od
powtórzenia, pragmatyzmu sprawdzonego rozwiązania. Większość kreatywnych architektów ukrywa swe
prawdziwe źródła inspiracji, tworzenie w określonym
stylu stało się moralnie podejrzane, nowatorstwo wydaje się jedynym kryterium podziwu dla architektury.
Własną twórczość należy komponować tak, by unikać
zarzuty powtórzeń, w odpowiedzi na wymogi krytyki
i publiczności. Nikt już nie przechowuje na biurku,
jak Mies van der Rohe, ulubionego dwuteownika,
wykorzystywanego w każdym projekcie, nikt nie ma
odwagi powiedzieć: nie chcę być oryginalny, chcę
być najlepszy! [10]
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Przypisy
[1] W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988, s. 288
i n.
[2] Liczne źródła internetowe cytowały wstępne wyniki postępowania z 2004–2005 r., dotyczącego oskarżenia o plagiat, które ostatecznie zakończyło się ugodą pozasądową;
sprawa pociągnęła za sobą szeroką dyskusję, w której wzięli
udział znani architekci. Opis sprawy Shine vs Childs/SOM:
http://pub.bna.com/ptcj/048828Aug4.pdf (17.03.2008).
[3] AMO/OMA Rem Koolhaas, Simon Brown, John Link:
Content, Triumf of Realisation, Taschen, 2004, s. 304.
[4] Za wypowiedzią W. Rybczyńskiego w internetowym
czasopiśmie SLATE: When Architects Plagiarize It’s not always bad. – By W. Rybczynski – Slate Magazine [http://www.
slate.comid2126270].mht (dostęp on-line: 30.01.2008).

[5] Ibidem.
[6] Wybrane źródła: Herzog&de Meuron: Forum 2004, [w:]
Area nr 90 Critical Barcelona, styczeń/luty 2007, s. 154–165;
anon.: Caixa Forum Madrid. El nuevo centro social y cultural
de la Obra Social „la Caixa” en Madrid, wyd. 2008, Fundacion “la Caixa”, passim.
[7] AMO/OMA Rem Koolhaas, Simon Brown, John Link:
Content, Triumf of Realisation, Taschen, 2004, s. 302 i n.
[8] Ibidem.
[9] J. Ranciere: Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka.
Przełożyli Maciej Kropiwnicki i Jan Sowa, korporacja ha!art,
Kraków 2007, s. 84.
[10] Cyt. za W. Rybczyńskim, op.cit. [http://www.slate.comid2126270].mht (dostęp on-line: 30.01.2008).

Maciej Janowski*

Rozpad domu
The disportion of the house
Autonomia form, jako środek architektonicznego wyrazu, pojawiła się w modernizmie, stopniowo zyskując
na znaczeniu. Współcześnie, obrysowane pustką bryły są przeciwieństwem uniwersalnego funkcjonalizmu
i standardowych rozwiązań kompozycyjnych. Użyte w zabudowie mieszkaniowej i domach prywatnych,
zmieniają relacje wnętrza z zewnętrzem, a ich otwarta struktura ma wpływ na styl życia mieszkańców.
Słowa kluczowe: autonomia formy, pustka, dom prywatny

Autonomy of the forms as a means of architectural expression emerged in modernism, gradually gaining in
importance. Today, outlined by a void blocks are the opposite of universal functionalism and standard compositional schemes. One used in residential buildings and private houses, changes relationships between
outside and inside, and their open structure has an influence on the style of life of inhabitants.
Keywords: authonomy of the form, void, private house
Architektura współczesna nieustannie poszukuje
nowych form wyrazu sięgając do innych dziedzin sztuki, bądź reinterpretując już istniejące, przez nadanie
im nowego znaczenia i wysunięcie na pierwszy plan
elementów dotychczas ukrytych. Rozdzielenie form
architektonicznych przestrzenną spacją nie jest zjawiskiem nowym. O ile w architekturze historycznej piękno miało wynikać z relacji całości i części budynku,
to w modernizmie podjęto pierwsze próby oderwania
od siebie tradycyjnie zespolonych ze sobą elementów. Projekty Theo van Doesburga (dom teoretyczny,
1923), Schröder House Gerrita Rietvelda (1924) czy
pawilon niemiecki w Barcelonie Miesa van der Rohe
(1929), to kompozycja na poły autonomicznych,

wyraźnie zarysowanych płaszczyzn ścian i dachów,
które jednak obrysowują ściśle do siebie przylegające
przestrzenie. Dalszym krokiem były późne dzieła Le
Corbusiera takie jak Czandigarh czy pawilon wystawowy w Zurichu, w których konsekwentnie zostały
rozwinięte idee kompozycji zwartej. W willi Stein
i Savoye polega ona na wpisaniu charakterystycznych
elementów architektonicznych w zwarty prostopadłościan. Pawilon jest już kompozycją, której wyraźnie
zdefiniowane elementy rozdziela pustka traktowana
jako tworzywo architektoniczne [1].
Metaboliści, odwołując się do japońskiego pojęcia engawy, w użyciu przestrzennych spacji widzieli
metodę na wymienność i „włączanie” form i funkcji
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budynków i megastruktur. Peter Eisenman wykorzystując przesunięcia siatek w House III uzyskał przestrzeń,
którą można porównać z przestrzenią manieryzmu z jej
wieloznacznością, wielością przekątnych, gwałtownymi
zmianami skali i scenograficznymi zniekształceniami
perspektywy [2]. Stąd już blisko do projektów Rema
Koolhaasa, Zahy Hadid czy Bernarda Tschumiego,
w których rozdział form i funkcji przez pustki, nieobecne bryły i przestrzenie resztkowe budują różnorodność
i wielowartościowość środowiska człowieka [3].
Kształtowanie obiektu architektonicznego za pomocą autonomicznych brył jest w pewnym sensie
działaniem wbrew uniwersalnemu funkcjonalizmowi,
typowości i ogólnie akceptowanym standardom. Tym
bardziej interesujące jest użycie tego języka w zabudowie mieszkaniowej i domach prywatnych, w których
pustka nabiera nowych znaczeń, odcieni i niuansów.
We współczesnej architekturze staje się ona najcenniejszym elementem obiektu architektonicznego, który
mieszkaniec i architekt przemieszcza ze strefy racjonalnej w stronę emocji, ekspresji i przyjemności.
W Wall House 2, zrealizowanym w Groningen,
projekcie Johna Hejduka z lat 1968–1974, rozłączenie form jest jeszcze uzasadnione za pomocą idei
funkcjonalności i komfortu mieszkańców. Betonowa
płaszczyzna rozdziela zawieszone na niej pokój
dzienny, sypialnię i jadalnię od umieszczonej po jej
drugiej stronie klatki schodowej, łazienki i miejsca
do pracy. Każda funkcja jest zaakcentowana inną
bryłą, a każdy jej typ (mieszkanie i praca) wyróżniony
odmienną strukturą. Przestrzeń mieszkalna ma układ
pionowy, natomiast strefa pracy jest zaprojektowana
jako pozioma. Przejście z jednego pomieszczenia do
drugiego wiąże się zawsze z przejściem przez ścianę
i zmianą postrzegania przestrzeni: w części mieszkalnej dominują panoramiczne okna z widokiem na
pobliski kanał, natomiast w studio i prowadzącym doń
linearnym hollu, widok na zewnątrz jest kadrowany
przez wąskie, wysoko umieszczone okna.

Hejduk, pracując nad racjonalną ideą rozdzielenia pracy od mieszkania, przekształcił ją w kierunku
paradoksu i nielogiczności, którego niefunkcjonalność rozwiązań jest rekompensowana przez ekspresję wnikającą z kontrastu między prostą ścianą
a falistymi liniami pokoi, które tak w pionie i jak
i poziomie wyraźnie rozdzielają wąskie przestrzenie
resztkowe.
Swobodną interpretacją takiej organizacji przestrzeni domu jest Clip House zaprojektowany przez
Javera Benalte i José Luisa Leóna dla biznesmena,
który oczekiwał otwartej przestrzeni bez funkcjonalnego i formalnego podziału na część związaną
z pracą i życiem prywatnym. Architekci zdecydowali
o rozmieszczeniu poszczególnych funkcji na sfałdowanej płaszczyźnie, która oplata żelbetową ścianę,
będącą strukturalnym sztywnym rdzeniem [4] domu.
Ta transformacja układu pionowego na poziomy
wynika z lokalizacji na długiej i wąskiej działce,
ograniczonej od północy ustawionym w granicy
sąsiednim domem. Między niego a ścianę została
wprowadzona bryła garażu, obok którego znajduje
się wejście do budynku. Właściwy dom rozpoczyna
się dopiero po wejściu na poziom + 330 i przejściu
przez ścianę-prostopadłościan. Po drugiej stronie zaczyna się sekwencja przestrzeni o różnych rozmiarach
i wysokościach uzyskana przez sfałdowanie „wstęgi”.
Zaczyna się ona jako strop pierwszej kondygnacji,
przechodzi we wschodnią ścianę pokoju dziennego,
a następnie w ukośnie poprowadzoną płaszczyznę
dachu. Dalej wznosi się na wysokość trzeciej kondygnacji, zawija się wokół pomieszczenia do pracy, aby
zwęzić się i przekształcić w pochylnię prowadzącą
do sypialni właściciela. Tam wstęga rozszerza się,
przechodzi w ścianę, a następnie w dach sypialni.
Ostatnia, zwężona i oderwana od żelbetowej ściany,
część „wstęgi” określa łazienkę.
Dzięki zastosowaniu sfałdowania jednej płaszczyzny o zmiennej szerokości Benalte i Leónowi udało
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się osiągnąć ciągłość przestrzeni wewnętrznej zachowując przy tym wrażenie autonomii form. Każda
z czterech brył tworzących tę rzeźbiarską kompozycję
jest wyraźnie zarysowana; ich kształt, mocne zarysowanie krawędzi, użycie płynnych przejść między
płaszczyznami poziomymi (stropami), pionowymi
(ścianami) i ukośnymi (dachami) wywołuje wrażenie
unoszenia się form. Ich morfowanie umożliwia dynamiczną zmianę ich kierunku bez przerw, rozdarć i luk.
Giętkość i elastyczność nie skupia uwagi patrzącego
na transformacjach form, lecz na ich rezultacie.
Płynne krawędzie form obecne w dziełach Hejduka
oraz Benalte i Leóna nie są przypadkiem; w obu domach pozwalają stworzyć wyróżniającą je różnorodność
brył zachowując przy tym jednorodność stylistyczną.
Modernistyczny wolny plan został uzupełniony przez
swobodny przekrój pozwalający na wprowadzenie
przestrzennych spacji we wszystkich wymiarach, a tym
samym stworzenie wolnej bryły. Pozwoliło to na swobodne rozłożenie masy budynków i uczynienie z nich
rodzaju ornamentu, przy konsekwentnym usunięciu tradycyjnego detalu. Otaczające je przestrzenie resztkowe
1. John Q. Hejduk, Wall House 2, Groningen, Holandia,
projekt: 1968–72, realizacja: 2001. www.figure-ground.
com/wallhouse/
2. Javer Benalte i José Luis León, Clip House, Madryt, Hiszpania, 2009. Widok z południowego zachodu. Zawieszone
na betonowej ścianie dwie bryły połączone pochylnią,
niewidoczną z ulicy. AREA, Private Houses, Mediolan,
2004.
3. Clip House. Przestrzeń resztkowa: taras na dachu
wciśnięty między wstęgę a ścianę. AREA, Private Houses,
Mediolan, 2004.
4. Angelo Bucci i Alvaro Puntoni, Dom w Carapicuíba, Sao
Paulo, Brazylia, 2003–2008. Przekrój poprzeczny. www.
archrecord.construction.com/resideltial/recordhouses
5. Dom w Carapicuíba. Widok na część biurową oraz
położoną niżej część mieszkalną. www.archrecord.construction.com/resideltial/recordhouses.
6. Ryue Nishizawa, Moriyama House, Tokyo, Japonia, 2005.
Widok na centralną część domu. www.anquingzhu.blogspot.
com/farm4.static.flick.com.

stały się tworzywem architektonicznym o strukturalnym
znaczeniu zbliżonym do pustki przecinającej Muzeum
Żydowskie Daniela Libeskinda.
Intencją architektów nie było też użycie miękkich
form w celu „wygładzenia” związków domów z kontekstem czy ucieczki w nieokreślone, „słabe” z nim
związki. Obu projektom bliższa jest heroiczna postawa
przypisana modernizmowi, a następnie rozciągnięta
na dekonstruktywizm. Wall House 2 i Clip House to
próby dość radykalnej renegocjacji relacji podmiejskiego domu z jego bezpośrednim, przeważnie nijakim,
otoczeniem.
Równie heroiczna postawa charakteryzuje dom
w Carapicuíba zaprojektowany przez Angelo Bucciego i Alvaro Puntoniego. Został on wpisany w działkę,
której większą część zajmuje stok skalistego wzgórza.
Architekci wykorzystali rzeźbę terenu, aby rozdzielić
dwie funkcje: wyeksponowany boks biura – miejsca
pracy właścicieli i ukrytą poniżej dwukondygnacyjną część mieszkalną. Obie strefy rozdziela pustka
otwarta na otaczający krajobraz. Otwarta klatka
schodowa w patio rozdzielającym pokój dzienny od
kuchni, przylegające do niego tarasy i położony na
najniższym poziomie ogród z basenem, rozbijają
strukturę domu, sprawiają, że jest ona odbierana jak
kompozycja częściowo przeźroczystych, gładkich
brył. Ponad nimi góruje zamknięty prostopadłościan
biura, wsparty na dwóch żelbetowych kolumnach,
połączony z częścią mieszkalną jedynie ażurowym
mostem i wyprowadzonymi z niego schodami.
Ekspresję zawieszonych autonomicznych brył
potęgują wyprowadzone z nich żelbetowe podciągi,
wsparte na wysokich murach oporowych, które wydają się być kolejnym elementem architektonicznym
domu. Podobnie jak półzamknięty ogród może być
odbierany, nie jako kontynuacja krajobrazu, lecz jako
kolejne wnętrze.
Dwa typy przestrzeni domu w Carapicuíba rozdziela nieokreślona przestrzeń będąca rodzajem

134

bufora między strefą publiczną a prywatną. Jest odpowiednikiem dziedzińca wejściowego o odwróconej
strukturze, która prowadzi w dół do złożonej części
mieszkalnej lub w górę do prosto ukształtowanego
miejsca pracy. Przez to wnętrza i przestrzenie wspólne
mieszkańców w pośredni sposób łączą się z przestrzenią ulicy. Otwarcie domu na przestrzeń publiczną jest tu wyraźnie stopniowane, tak aby zachować
komfort życia mieszkańców.
Inaczej niż w Moriyama House projektu Ryue Nishizawy, który otwiera się na otoczenie nie tylko dzięki
przeszkleniom całych ścian, ale przede wszystkim
przez rozbicie domu na dziesięć prostopadłościanów
o różnej wielkości. Każdy z nich ma inną funkcję. Boks
A, jeden z czterech zajmowanych przez właściciela,
mieści pracownię w piwnicy, salon na parterze, bibliotekę na pierwszym piętrze i sypialnię na drugim piętrze.
W pozostałych zaprojektowano kuchnię i gabinet (boks
B) pokój (C) i łazienkę (D). Reszta prostopadłościanów
została wynajęta jako samodzielne jednopokojowe
mieszkania. Wszystkie elementy łączy ze sobą przestrzeń będąca czymś pośrednim między ogrodem
a siatką wąskich uliczek i przejść, charakterystyczną dla
miast japońskich. Typowa przestrzeń komunikacyjna
domu została zastąpiona przez pustkę o wyrazistych
cechach, budowanych przez pierwotne formy, pozbawione jakiegokolwiek detalu. Jego rolę przejmują
wnętrza widziane przez nieregularnie rozmieszczone
okna. Architektura została sprowadzona do podstawowych relacji między masą a jej brakiem, w których
zasadniczego znaczenia nabierają niczym niezakłócone proporcje, wzajemne interakcje poszczególnych
elementów. Moriyama House to także architektura
dająca możliwość wyboru. Nishizawa napisał: w tym
domu, klient otrzymuje swobodę decydowania, którą
część tej grupy pokoi przeznaczy do zamieszkania lub
wynajmu pokoi. Może on przemieszczać się między
salonem a jadalnią lub czasowo korzystać z kilku pokoi
w zależności od pory roku i innych okoliczności. Miejsce

zamieszkania zmienia całe jego życie [5]. Swobodna,
pozbawiona hierarchii kompozycja brył pozwala na
zmiany miejsca wejścia w obręb zespołu, wędrowanie po uliczkach-ogrodach i nieskrępowany dostęp
do domów współmieszkańców, co sprzyja rozwojowi
więzi społecznych. Nischizawa wraz z właścicielem,
stworzyli architektoniczne ramy dla niewielkiej, otwartej
społeczności, rodzaj miniaturowego miasta z domami,
ogrodami, siatką ulic i centralnym placem umieszczonym na dachu najniższego budynku (boks G).
Między domem w Carapicuíba a Moriyama House
występuje subtelny, lecz istotny związek, który wynika
z reakcji na kontekst. W obu domach mamy do czynienia lokalizacją w gęstej, nieuporządkowanej tkance
miejskiej i w obu następuje rezygnacja z kubatury na
rzecz pustki, która zmienia chaos sąsiedniej zabudowy
w uporządkowane środowisko człowieka podporządkowane jego indywidualności i stylowi życia. Tym
samym zyskuje on wpływ na otaczająca go przestrzeń,
której złożoność, różnorodność ukształtował wspólnie
z architektem. Poczucie miejsca jakie daje przebywanie
odczuwanie tak złożonej przestrzeni domu jest czymś
nowym we współczesnej architekturze. Mieszkaniec
może odczuwać relacje wewnętrznych i zewnętrznych
form i przestrzeni domu przebywając w środku. Percepcja taka, dotychczas zarezerwowana do dużych
założeń rezydencjonalnych, została wprowadzona do
skali niewielkiego domu. Dzięki autonomii form, rozluźnieniu struktury domu staje się on bardziej „porowaty”,
a tym samym podatny na przenikanie się strefy prywatnej z publiczną. Można by postawić pytanie o granice
domowości „poczucie się jak w domu” w strukturze,
która swoją otwartością i indywidualnie pojmowanym
ładem rekompensuje zagęszczenie i anonimowość
współczesnego miasta. Wydawałoby się, że właściwą
reakcją mieszkańca metropolii są obronne formy domu
Bezpiecznego Roberta Koniecznego (2005) i kolejnych
„gated cities” – terytoriów o czytelnie wyznaczonych
i strzeżonych granicach, w których idea prywatnej
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przestrzeni została sprowadzona do świata „zabezpieczonego”. Rozbicie struktury domu zawsze pociąga
za sobą konieczność przewartościowania społecznych
relacji mieszkańców z otoczeniem.
W tym kontekście architektura dzisiejsza jawi
się jako rozdarta między racjonalnością i logiką
research design poddanego presji rynku a postrzeganiem procesu projektowania jako rozwiązywania
zagadnień nielogicznych, unikatowych, a przez to
mających wiele rozwiązań [6]. Rozbicie formy domu
zakłada otwarcie: na krajobraz, przestrzeń miejską,

innych jej użytkowników czy zewnętrze tego domu;
zerwanie z zamkniętą lub przynamniej ograniczoną
formułą wzajemnych relacji brył i przestrzeni, typów
funkcji, a w konsekwencji odejście od schematu,
powtarzalności i typowych rozwiązań. Dzisiejsza
architektura poszukuje równowagi między emocjonalnym i nielogicznym kształtowaniem środowiska
zamieszkiwania człowieka a chłodną racjonalnością
poprawnych rozwiązań podyktowanych rachunkiem
ekonomicznym. Należy mieć nadzieję, że harmonia
ta zostanie odnaleziona.

PRZYPISY
[1] O kompozycji zwartej lub o zwięzłości kompozycji Le
Corbusiera pisał kilkakrotnie Ch. Jencks, [w:] Le Corbusier.
Tragizm współczesnej architektury (1982), s. 94–96 i Ruch
nowoczesny w architekturze (1987), s. 182–185.
[2] Por. P. Eisenman, Diagram Diaries, wyd. Universe Publishing, Nowy York, 1999, s. 12 i 48–49.
[3] Por. Ph. Johnson, M. Wigley, Dekonstruktivische Architektur, Stuttgart, 1988.
[4] AREA, Private Houses, Mediolan, 2004, s. 112. Przekład
autora.

[5] El croquis 121–122, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa
1998–2004, s. 286. Przekład autora.
[6] Dla H. W. J. Rittela. istotą projektowania jest argumentacja
(deliberacja), a do rozwiązania problemu należy użyć modelu
argumentacyjnego, w którym architekt proponuje i dyskutuje
o rozwiązaniach z samym sobą oraz z uczestnikami procesu
projektowego. Por. A. Bańka, Architektura psychologicznej
przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania architektonicznego, Poznań, 1999, s. 77, A. Bańka, Społeczna
psychologia środowiskowa, Warszawa, 2002, s. 41–43.
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Znaczenie nowych realizacji architektonicznych
w kształtowaniu nowej tożsamości zachodniej części
centrum warszawy
The meaning of the new architectural realizations of
the west warsaw city centre, it’s impact on the formation
of a new place identity
W warunkach postępującej globalizacji współczesna architektura powinna pełnić fundamentalną rolę w tworzeniu
tożsamości miast. W artykule przedstawiono przykład zachodniej części centrum Warszawy, obszaru, którego
przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne wpłynęły zasadniczo na zmiany w tożsamości tej części miasta.
Słowa kluczowe: definicja architektury, tożsamość miejsca, zachodnia część centrum Warszawy

In the time of progressive globalism, new architecture can fulfil a special role in respect to creating a ‘spatial
identity’. As an example of how changes to both functional and spatial structure influence a local identity,
this article uses the Western part of Warsaw’s city centre as the case study.
Keywords: definition of architecture, place identity, the western part of Warsaw City Centre
Nowa definicja architektury, będącej w swej istocie
nieodzowną częścią kultury i cywilizacji, musi odnosić
się do najbardziej aktualnych uwarunkowań współczesności, uwzględniać zmiany zachodzące na wszystkich
płaszczyznach życia, a przede wszystkim, wnosić
nowe wartości. Oderwanie architektury od idei, pozbawienie wartości dzieła – tj. wartości: przestrzennych,
estetycznych, historycznych, czyli zakwestionowanie
jej dotychczasowego wymiaru jest najpoważniejszym
zagrożeniem dla współczesnej kultury [1].

Procesy związane z globalizacją, które w dalszym
ciągu najsilniej oddziałują na współczesność, mają
realny wpływ na zmiany przestrzenne – regionów,
miast, miejsc – zarówno na poziomie kształtowania
struktur urbanistycznych, jak i pojedynczego dzieła
architektonicznego. Wobec tych zdiagnozowanych
już zjawisk należy zdefiniować na nowo pojęcie architektury w znaczeniach: formy, funkcji, procesu i wartości [2]. Nowa definicja nie może jednak utrwalać
tego, co przeczy istocie architektury. Architektura nie

* Jóźwik Renata, mgr inż. arch., Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Urbanistycznego
i Krajobrazu Wiejskiego, studia doktoranckie.
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może być rozpatrywana w oderwaniu od kontekstu,
w którym występuje.
William J. Mitchell napisał: Nadchodzą gruntowne
i nieuchronne zmiany, ale nie jesteśmy podmiotami
niemającymi wpływu na swój los. Jeżeli zrozumiemy,
co się dzieje, będziemy w stanie stworzyć i eksplorować alternatywne wizje przyszłości, będziemy mogli
znaleźć okazje do interwencji, czasami do stawiania
oporu, do organizacji, do zarządzania, planowania
i projektowania [3].
Jedną z odpowiedzi na powyżej zarysowane
problemy współczesności, przede wszystkim na
prognozowane upowszechnienie się pozbawionej
treści kulturowej „architektury” [4], jest Nowa Karta
Ateńska 2003, według której podstawowym obowiązkiem architektów, urbanistów jest szczególna
dbałość o tożsamość, zachowanie i podtrzymywanie
bogactwa dziedzictwa kulturowego Europy.
Zgadzając się z zapisami Karty, niewątpliwie, przyszłość zostanie zarysowana poprzez odpowiednie
przystosowanie się do zmieniających się okoliczności.
W warunkach powszechnej konkurencji pomiędzy
metropoliami źródłem przewag będzie zachowanie
spójności miasta, przede wszystkim zachowanie
równowagi pomiędzy działaniami mającymi na
celu ochronę dziedzictwa kulturowego miasta (jako
wartości niepodważalnej) a tymi, które kreują nowy
krajobraz kulturowy, umożliwiając dalszy rozwój.
Uchwycenie specyfiki tożsamości europejskiej,
miasta europejskiego, nie jest łatwe, gdyż nieustannie
ewoluuje. Dla Polski jest to szczególnie trudne, gdyż
ciągle odbija się piętno podległości wobec zaborców,
a tym samym wieloletni wpływ na przestrzeń miast,
ograniczający ich rozwój według „własnych scenariuszy”. Czesław Miłosz pisząc o tożsamości, podkreślił:
Polska jest dumna ze swojej przynależności do kultury
zachodniej, jednakże ta zachodniość w wielu okresach
jej historii była dość wątpliwa. Można jednak powiedzieć o pewnych dążeniach w osiągnięciu utopii, także

przestrzennej, które są wspólne dla Europy i ją wyróżniające. W tym kontekście Zygmunt Bauman pisze:
Życie Europy toczyło się zawsze w przestrzeni, która
rozciąga się między tym, co jest, a co być powinno,
i dlatego właśnie musiało to być i rzeczywiście było,
życie pełne nieustannych eksperymentów i przygód.
Tożsamość w sposób szczególny dotyczy obszarów
o wyjątkowej aktywności kulturowej, tj. centrów miast,
które są niejako ich „identyfikatorami” ujawniającymi cechy świadczące o niepowtarzalności danego miasta.
Warszawa jest miastem szczególnym, o którym
mówi się, że wskutek zniszczeń II wojny światowej
na zawsze utraciło swoją tożsamość. Obecny obraz
miasta jest zaprzeczeniem tego twierdzenia i dobitnie
potwierdza ducha utopii jako istoty tej tożsamości. Był
on obecny zarówno po odzyskaniu niepodległości,
kiedy to planowano organizację wielkiej, światowej
wystawy budownictwa, jak również w czasach powojennych, kiedy odbudowywano miasto z gruzów.
Na współczesne centrum Warszawy, a w szczególności jego zachodnią część, wpływ wywarły zarówno
ogólnoświatowe tendencje, jak również czynniki
wynikające ze specyfiki miejsca i czasu. W okresie
przemian ustrojowych, na początku lat 90., zachodnie
centrum Warszawy utraciwszy swój dotychczasowy
charakter funkcjonalno-przestrzenny związany z: przemysłem, produkcją, drobnym rzemiosłem, itp., stało
się obszarem niewykorzystanym, degradującym, lecz
o wysokim potencjale dla nowych inwestycji, w tym
realizacji architektonicznych o charakterze wielkomiejskim, metropolitarnym – głównie ze względu na: lokalizację, bliskość istniejącego centrum oraz korzystne
uwarunkowania gospodarcze, ogólny entuzjazm po
latach blokad w swobodnym inwestowaniu.
Postępujący proces przekształceń wpłynął realnie na
zmiany w tożsamości tego miejsca [5], których najbardziej spektakularnym przejawem jest nieustający rozwój
zabudowy wysokościowej, skutkujący pojawieniem
się wieżowców w panoramie miasta. Zaistnienie tego
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zjawiska, niemającego miejsca w tej części Europy na
tak dużą skalę, jest wynikiem eksplozji mechanizmów
centrotwórczych w warunkach początkowo nikłych
ograniczeń, powierzchowności i doraźności systemu
planowania i gospodarki przestrzennej [6].
Nowe centrum Warszawy, jako centrum miasta
metropolitarnego, stało się istotnym elementem w globalnej sieci konkurujących ze sobą miast, o których
znaczeniu coraz częściej decyduje siła ich tożsamości. Rola nowych realizacji architektonicznych w tym
kontekście okazała się kluczowa, wzmacniającą pozycję metropolitarną stolicy. Z upływem czasu coraz
mocniej identyfikowane są z miejscem, tworzą jego
specyficzny wielkomiejski nastrój, pośrednio wpływają
na poprawę jakości przestrzeni publicznej. Nowe
realizacje zyskały akceptację mieszkańców.
Ponowna aktywizacja obszaru, w takiej formie, była
możliwa dzięki stopniowej wymianie zabudowy głównie
powojennej, halowo-magazynowej, nie mającej wartości zabytkowych, na zabudowę: o całkiem innych
parametrach przestrzennych (nastąpił znaczący wzrost
intensywności zabudowy), innych funkcjach (przeważnie są to: biurowce, apartamentowce, hotele), innej
estetyce (dominuje architektura typowa dla centrów
biznesowych). Przyczyniły się do tego głównie względy
ekonomiczne, ale nie stały się jedynym wyznacznikiem
uprawniającym funkcjonowanie tego obszaru.
Proces przekształceń nie został zakończony, dlatego
obecnie ta część Woli jest miejscem największych kontrastów – tego co nowe i stare, a także różnic w jakości

zabudowy i skali. Paradoksalnie, przestrzeń poprzez
swoja różnorodność przyciąga ludzi o różnych poglądach, zainteresowaniach. Tworzy środowisko kreatywne, inspirujące do aktywności twórczych, zawodowych
– takie, w którym mogą spotykać, ścierać, rozwijać się
różne idee, a więc środowisko innowacyjne.
Najpoważniejszym zagrożeniem dla zachodniej
części centrum Warszawy jest całkowita utrata miejsc,
będących świadectwem przedwojennej tradycji industrialnej Woli, takich jak np.: Fabryka Norblina, browar
Haberbuscha i Schielego, fabryka maszyn rolniczych
„Duschnik i Szolce”, itp. Najlepszym dowodem na
możliwość funkcjonowania tego typu obiektów w nowych warunkach jest Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało w dawnej elektrowni tramwajowej i stanowi obecnie silny „magnes” przyciągający
mieszkańców oraz turystów odwiedzających Warszawę. Niewątpliwie, jednym z walorów jest przeszłość
budynku i jego genius loci.
W czasach, w których wzorce kulturowe przeszczepiane są bezkrytycznie, tożsamość miejsca stała
się wartością sama w sobie. Coraz częściej to kontekst jest „wyróżnikiem” dla architektury, pozbawiając
ją uniwersalnego, kosmopolitycznego charakteru.
Czasy przełomów są wielką próbą dla poczucia
tożsamości każdego z nas, kto w nich czynnie uczestniczy. Gdy „przemija postać tego świata”, wtedy wysycha również źródło, z którego człowiek czerpał wiedzę
o tym, kim naprawdę jest. – ks. Józef Tischner, Ksiądz
na manowcach, Tożsamość w czasie przełomu.

Przypisy

upowszechnienia ahistorycznej i akulturowej architektury.
Architektura końca historii [w:] Społeczeństwo sieci,
rozdz. Przestrzeń przepływów, PWN, Warszawa 2008,
s. 418.
[2] Ibidem, s. 418.
[3] W. J. Mitchell, The city of bits, cyt. [za:] M. Stangel,
Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym, Gliwice
2009.

[ 1] M. Castells pisze: Nadejście przestrzeni przepły-

wów zamazuje znaczący związek między architekturą
a społeczeństwem. Ponieważ przestrzenna manifestacja
dominujących interesów zachodzi na całym świecie
i w całej kulturze, wykorzenienie doświadczenia, historii
i konkretnej kultury jako tła znaczeniowego prowadzi do
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[4] R. Ingarden opisuje precyzyjnie różnicę pomiędzy „Realnym budynkiem a dziełem architektonicznym”: Ma on
(przedmiot – dzieło (architektury)) w tym realnym, najczęściej
fizycznym przedmiocie swoją podstawę bytową, a raczej
dokładniej: jedną ze swych podstaw bytowych, albowiem
potrzebna jest jeszcze jedna inna podstawa, mianowicie rozgrywające się we wszystkich rozważanych wypadkach akty
świadomości o kreślonym przebiegu i treści, i stanowiące
wyładowanie pewnych postaw duchowych.
[5]Według Bergsona, który prowadził rozważania nt. tożsamości, przeszłość jest nieodzownym jej wyznacznikiem.
Każde wydarzenie, okoliczność wpływają na postać danej
rzeczy, a w omawianym przypadku: obszaru, miejsca.
Można zatem powiedzieć o „zmianie w tożsamości”, jako
elemencie składowym.
[6] Podstawowe czynniki wpływające na zmiany polskich
miast zostały przedstawione w artykule Danuty i Mieczysława
Kochanowskich Polskie miasta w procesie globalizacji.
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Beata Juchniewicz*

Architektura i czas. Poetyka mobilności
Architecture and time. Poetics of mobility
W kulturze głęboko zakorzenione jest pojęcie człowieka – podróżnika przemierzającego drogi (życia). Odnaleźć je można w literaturze i sztukach plastycznych. Współczesna architektura także interpretuje ten wzorzec
relacji z przestrzenią tworząc nowy język ekspresji form.
Słowa kluczowe: mobilność, sztuka, architektura, estetyka, ekologia
In a culture deeply ingrained is the notion of a human being – traveler wandering the roads (of life). You can
find them in literature and visual arts. Modern architecture also interprets this pattern of relationship with
space by creating a new language of expressive forms.
Keyword: mobility, art, architecture, aesthetic, ecology
Poczynając od końca XVIII wieku, źródłem poczucia
więzi międzyludzkich nie jest już czynny udział w życiu
społecznym, lecz fakt bycia wędrowcem.
Raymond Williams, The Country and the City [1]

Wędrowiec, droga i podróżowanie to pojęcia
głęboko zakorzenione w kulturze. Doświadczanie
przestrzeni w czasie jest tematem wielu dzieł literatury
i sztuk plastycznych. Modele więzi człowieka z otoczeniem przekładane są również na język architektury.
Warto więc przyjrzeć się koegzystencji tych wątków
w różnych dziełach gdyż uzupełniają się nawzajem.
Oczywiście będzie to zaledwie zarys tematu, gdyż
tylko na taki pozwala objętość artykułu.
Mobilność w literaturze i sztukach plastycznych
Bohaterem wielu dzieł literackich jest samotny
wędrowiec, włóczęga, który tuła się kierowany jakąś

metafizyczną tęsknotą. Takie romantyczne wizje wędrówki związane są z definiowaniem życia jako procesu
rozpiętego w czasie, bycia ciągle w drodze, błądzenia.
Ważnym faktem ze względu na stosunek do domu jako
miejsca, jest obecność (w dużym uproszczeniu) dwóch
typów podróży. Są to obrazy klasycznej wędrówki, od
Homera do Joyce’a, gdzie jest dom, do którego bohater powraca i opisy podróży modernistycznej, w której
podróżą jest życie od przystanku do przystanku.
Warto tu wspomnieć twórczość Charlesa Baudelaire’a, którego fascynowały różne miejsca związane
z podróżowaniem oraz nowoczesne maszyny do
przemieszczania się. W swoich wierszach budował
klimat romantycznej nostalgii podróży, ucieczki od
statycznego bytu, będącego szansą powrotu do
samego siebie [2].
Przez swoje bliższe czasowo oddziaływania na
współczesność, wyjątkowo ciekawe są metafory mobil-
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ności człowieka w przestrzeni ukazywane w sztukach
plastycznych XX wieku. W tym okresie dokonały się
znaczące zmiany w sposobach przemieszczania się
i stąd pewnie wynikała dwudziestowieczna fascynacja
podróżami. Szczególnie futuryści sławili je i szczególną
atencją otaczali środki transportu. Samochód, pociąg
i samolot stały się dla nich synonimami nowoczesności
i rozwoju, dlatego tak często pojawiały się na płótnach.
Artyści poszukiwali takich form wyrazu, które pozwolą
wyrazić ruch w przestrzeni. Giacomo Balla i Umberto
Boccioni zerwali ze statycznością form zarówno na
obrazach jak i w swojej twórczości rzeźbiarskiej. Na
początku XX wieku, w opozycji do skrajnych entuzjastów, spora grupa artystów ironicznie odnosiła się do
związków sztuki i techniki (np. Klee Maszyna do ćwierkania, Francis Picabia Parada miłosna i inne). Jednak
powoli artyści dostrzegają możliwości nowych środków
do wyrażenia mobilności w życiu i w sztuce.
Warto tu wspomnieć dzieła Alexandra Caldera, które
wyróżnia szczególna „poetyka mobilności”. Prekursor
sztuki kinetycznej kontynuował tradycje futurystów
i dadaistów. Swoimi mobilami, poruszanymi przez wiatr
lub silniki stał się natchnieniem dla wielu artystów, a kierunek przez niego zainicjowany trwa do dziś.
W 1971 odbyła się w Los Angeles wystawa Art
and Technology, która pokazała potencjał tkwiący
w związkach między sztuką a techniką. Autorzy prac
wykorzystali współczesne im materiały dla tworzenia
nowego języka ekspresji, bez historycznych i politycznych odwołań [3].
Metafory mobilności – architektura skali mikro
i nie tylko
Najczęściej przywoływaną metaforą mobilności we
współczesnej architekturze jest nomadyzm. Jednak
obecnie pojęcie to należy interpretować nieco inaczej
niż wtedy, gdy odnosiło się do ludów koczowniczych,
które przemieszczały się według ściśle określonych
reguł. Bauman używa terminów włóczęgi i turysty, któ-

rzy zmieniają miejsca pobytu zależnie od chwilowych
potrzeb, wyłącznie dla czerpania przyjemności. W ten
sposób traci sens dotychczasowe pojęcie miejsca/
domu, które związane jest ze stałością, stabilnością
i statycznością. Współczesny podróżujący jest niejako
„zawieszony” w przestrzeni, nie będąc w domu ani
poza nim.
Takie myślenie, charakteryzujące współczesną
kulturę, wyzwala w architekturze dążenia do poszukiwania form o specyficznej ekspresji i statyce. Porzuca
się wzory form wytworzone przez wieki, związane
z kulturowymi, rozpoznawalnymi cechami architektury. Powstają nowe jakości estetyczne związane
z kinetyką form, małą skalą obiektów.
Są to projekty tymczasowych miejsc/przystanków dla różnych form aktywności współczesnego
człowieka.
Dobrym przykładem poszukiwań w architekturze
w tym kierunku jest działalność Richarda Hordena
z UT w Monachium [4].
Ciekawe, że właśnie tutaj powstało przed laty
ugrupowanie Der Blaue Reiter. W 1911 taką nazwę
przyjął bowiem wcześniej powstały ruch Neue Künstlervereinigung. Jego zasługą jest tworzenie nowej
ikonosfery, uwolnionej od kulturowych odniesień.
Wassilly Kandinsky, twórca tego nurtu, kojarzył kolor
i ruch z romantyczną wizją jeźdźca na koniu. I to on
jest bohaterem wielu jego płócien.
Projekty Hordena i jego studentów ciekawie kontynuują malarskie tradycje czyniąc adresatem swoich
obiektów człowieka, który w związku ze swoją pracą,
pasją, zainteresowaniami wciąż się przemieszcza.
A tymczasowe miejsca jego pobytu mają bardzo
zróżnicowaną, czasem skomplikowaną topografię.
W ten sposób, każdy obiekt wymaga indywidualnych
rozwiązań uwzględniających potrzeby użytkownika
i cechy miejsca.
Studenci zaczynają pracę nad każdym zadaniem
od obserwacji zwierząt. Interesuje ich to, jak przy-
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stosowały się do danych warunków klimatycznych
i topograficznych (skała, woda, piasek, śnieg). Potem
szukają takich cech formy, które można zastosować
do stworzenia obiektu odpowiadającego wymaganiom postawionego przed nim zadania. Najczęściej
obiekty te są adresowane do naukowców prowadzących badania na różnych obszarach, wędrujących
turystów czy osób uprawiających różne dyscypliny
sportu w specyficznych warunkach przyrody. Projektanci założyli sobie też, że ich projekty winny jak
najmniej ingerować w środowisko.
W ten sposób powstało szereg projektów w skali
mikro, które określono touch the earth lightly. Poza
szacunkiem dla walorów otoczenia charakteryzuje je
dążenie do minimalizacji energii użytej do ich realizacji.
Ponadto projekty wykorzystują architektoniczny i przemysłowy design i najnowsze osiągnięcia technologii.
Często powstają we współpracy z fachowcami z różnych
dziedzin. Inspirujące stały się formy związane z żeglarstwem, lotnictwem czy przemysłem samochodowym.
Spośród wielu projektów wybrałam zaledwie kilka charakterystycznych dla działalności projektanta
i jego zespołu, jednocześnie najbardziej związanych
z tematem artykułu.
Peak lab (2002/2003) to jedna z kilku propozycji
małych obozów adresowanych do naukowców. W tym
przypadku dla pracujących w górach, na wysokości
4000 m. Obiekt o lekkiej konstrukcji aluminiowej, przytwierdzony jest do skały i ma aerodynamiczny kształt,
co zmniejsza ryzyko zniszczenia przez lawinę. Posiada
przestrzeń do pracy i snu, a system solarny pozwala
na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej.
Polar lab (2006) to mobilna stacja dla naukowców
na Antarktyce. Tutaj obiekt jest bardziej rozczłonkowaną bryłą ze względu na przystosowanie do osadzenia
na lodzie za pomocą trzech regulowanych punktów
podparcia.
Dla odmiany air camp (1998) to przenośny, ważący 15 kg punkt obserwacyjny nie tylko dla naukowca,

ale też turysty czy fotografa. Jest to rodzaj namiotu
opartego na lekkim szkielecie aluminiowym i przeznaczonego do samodzielnego złożenia i zawieszenia
wśród drzew.
Podobnie one kilo house (2001) jest kompaktowym schronieniem na noc lub na czas trwania
niekorzystnych warunków pogody w podróży.
Ciekawym przykładem jest cocoon (2007), to lekka
i przezroczysta struktura inspirowana pajęczym gniazdem o unikalnym kształcie. Ta kilkunastometrowej
wysokości tuba z włókna węglowego przystosowana
jest do zawieszenia na pniu wysokiego drzewa, bez
naruszenia go. Cocoon stworzono z myślą o turystach
wędrujących z plecakami.
Do wykorzystania w środowisku wodnym został
pomyślany fish house (1996). Przeznaczony na pobyt
w weekendy dla surferów, narciarzy. W tym wypadku
inspiracją były domy rybaków na brzegach Dunaju,
ich zawieszone nad poziomem ziemi budynki są
mniej zagrożone powodzią. Tak powstał projekt bazy
z podstawowym wyposażeniem przeznaczonej dla
2 osób, który przypomina owada na wodzie. Jego
długie nogi to cienka stalowa rama na gumowych
podkładkach, które zmniejszają naprężenia.
Przytoczone wyżej przykłady obrazują jak zróżnicowaną formę i sposób posadowienia przyjmują
projektowane obiekty zależnie od tego czy ich środowisko jest wodne, górskie, zalesione czy inne.
Nurt reprezentowany przez projekty Hordena obecny
jest również w poszukiwaniach innych twórców.
Interesującym przykładem, który w sposób dosłowny
przemieszcza się wraz z użytkownikiem jest La Ballule
Inflatable Sphere wymyślony przez Gellesa Ebersolta
[5]. To kula o średnicy czterech metrów, która zawiera
w środku mniejszą o dwa metry. Obie zrobione są z elastycznego, przezroczystego poliuretanu. Wypełnione powietrzem unoszą się na wodzie jak „bańka” i poruszają
się zależnie od wiatru i prądów wody. Autor przewiduje,
że jego konstrukcja może mieć zastosowanie także na
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śniegu, a sam pomysł zawiera w sobie jeszcze duży
potencjał do wykorzystania w przyszłości.
Zupełnie podstawowym w swym założeniu jest
Basic House, którego autorem jest Martín Ruiz de
Azúa. Jest to dom, który po złożeniu można schować w kieszeni. Po rozłożeniu zapewnia 8 metrów
sześciennych kubatury, waży tylko 200 g i samoistnie
rozpręża się wypełniając powietrzem. Basic House
zaprojektowano z tkaniny poliestrowej, która z jednej
strony jest srebrna, a z drugiej złota. Pierwsza chroni
przed ciepłem, a druga przed zimnem. Tkanina filtruje
światło i przepuszcza je do środka tak, że mamy
wrażenie jakbyśmy byli w namiocie bez ram i podziałów wyznaczonych przez konstrukcję. Ten nieco
immaterialny obiekt spełnia marzenia tych, którzy
chcą mieć dom wszędzie. I trudno tu powiedzieć czy
to jest rzeźba czy już architektura. Zresztą granica ta
coraz częściej zaczyna być nieostra.
W architekturze mieszkaniowej ostatnich lat możemy zaobserwować pewne wątki, podobne do tych,
które charakteryzują opisywaną wcześniej architekturę skali mikro. Powstaje bowiem wiele rozwiązań
o ciekawej statyce i nietypowych rozwiązaniach formy.
Są wśród nich projekty, które uzyskują dynamiczny
charakter poprzez swój nietypowy kształt, albo skomplikowane związki z podłożem.
Na przykład Masaki Endoh i Masahiro Kieda zaprojektowali zrealizowany w 2002 roku biały dom, który
formą przypomina kokon lub jajko. Ten znany obiekt
powstał wśród gęstej zabudowy w Tokio i wyróżnia się
z otoczenia swoim nietypowym kształtem i kolorem.
Innymi przykładami są struktury, które przemieszczają się lub wyglądem przypominające takowe.
Niell McLaughlin jest autorem domu w Northamptonshire w Wielkiej Brytanii [6]. Jego kubatura
z zespołem pomostów na wodzie przypomina ważkę,
która przysiadła tam jedynie na chwilę. Obiekt powstał
bez dokładnego projektu rysunkowego, z różnych
materiałów połączonych ręcznie. Patrząc na niego

przychodzi refleksja, że czasami budowanie przypomina przejawy aktywności dziecka, które tworzy
różne tymczasowe schronienia: na plaży, w ogrodzie,
na drzewie.
Podobny do powyższego jest dom motyl – Butterfly House, który został zaprojektowany przez Laurie
Chetwooda w Surrey w Wielkiej Brytanii w 2003 roku.
W jego formie zostały zapisane kolejne stadia rozwoju
motyla (gąsienica, poczwarka i motyl). Do budowy
użyto między innymi różnych materiałów przezroczystych i ażurowych z sieciami lin i kabli, tworząc
ostatecznie ciekawy efekt plastyczny.
Do projektów, które dynamikę uzyskują przede
wszystkim przez komplikację, czy inaczej rozluźnienie
związków z ziemią należy dom do picia herbaty, który
powstał z drzewa kasztanowca i jest strukturą wiszącą
na wysokim drzewie około 6 metrów nad ziemią w miejscowości Chino w Japonii. Jego autorem jest Terunobu
Fujimori, który zrealizował swój pomysł w 2004 roku.
Podobny jest drewniany dom Toma Chudleigha.
Obiekt ma kształt kuli, która wisi na linach między drzewami. Powstał w Vancouver w Kanadzie w 2005 roku.
Stefan Eberstadt w Lipsku (Niemcy 2004) pomysł
wiszącego obiektu wykorzystał na powiększenie kubatury mieszkania w bloku. Za pomocą stalowych lin
na kołkach podwiesił na ścianie zewnętrznej budynku
prostopadłościenną dodatkową kubaturę z elastycznie modelowanym wnętrzem.
Refleksje
Redukcja skali i tymczasowy charakter schronienia
wpływają na zmianę pozycji człowieka w środowisku.
Tworzona przez niego architektura polega bardziej
na przystosowaniu się i wpisaniu w otoczenie miast
przezwyciężanie, walką z siłami natury. I przystosowanie to polega też na czerpaniu i zastosowaniu wiedzy
o sposobie funkcjonowania organizmów żywych na
danym terenie. Ekologiczny charakter takiego projektowania pogłębia też zastosowanie zaawansowanych
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technologicznie materiałów i wykorzystaniu naturalnych źródeł energii.
Potrzeby użytkownika i specyfika topografii
miejsca czyni każdy projekt bardzo indywidualnym,
a brak masywnych fundamentów jak głębokich korzeni uwalnia człowieka z przywiązania do miejsca.

Każdy obiekt jest jak przystanek w długiej podróży.
Przystanek, w którym realizowane są własne pasje
i zainteresowania.
Architektura dla współczesnego „błękitnego jeźdźca” przedstawia poetyckie choreografie ruchu, które
łączą metafizykę i technologię.
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Idea osiedla ekologicznego
The idea of ecological housing estate
W artykule przedstawiony został syntetyczny opis współcześnie rozumianej idei „osiedla ekologicznego”,
wywodzącej się z zasady zrównoważonego rozwoju. W Polsce zagadnienie osiedli ekologicznych pozostaje
ciągle na etapie koncepcji i projektów, a pojęcie to stosowane jest bardzo szeroko. Zauważyć można jednak
różnorodne zjawiska będące zwiastunami przyszłych realizacji tego typu w Polsce, które będą kształtowane
jako zintegrowane obiekty spełniające wyraziste i określone kryteria.
Słowa kluczowe: osiedle ekologiczne, ekologia, nowa urbanistyka, zrównoważony rozwój, architektura ekologiczna, architektura krajobrazu

The subject matter of this article is synthetic description of the idea of ecological housing estate, which take
the beginning from the principle of sustainable development. This phenomenon is highly diverse since there
are no precise definitions that would characterize the criteria that such a settlement should meet. In Poland
this phenomenon is still at the stage of the conception and projects, but there are some situations, shows
that ecological housing estates will appear in our country in the near future.
Keywords: ecological housing estate, ecology, new urbanism, sustainable development, ecological architecture, landscape architecture
Osiedle ekologiczne (proekologiczne) jest dziś
pojęciem rozumianym bardzo szeroko, obejmującym
swoim zasięgiem wiele zjawisk we współczesnym budownictwie. W Polsce termin ten jest wykorzystywany
w różnych sytuacjach i znaczeniach, a nawet nadużywany przy określaniu różnego rodzaju inwestycji.
Wydaje się jednak, że istnieje kilka zasadniczych cech
takiego osiedla, które powinny je charakteryzować.
Podstawą do ich określenia jest przyjmowana obecnie
myśl ekologiczna i wynikające z niej doktryny.

Rozwój myśli ekologicznej
Współczesna myśl ekologiczna i wynikające z niej
rozwijające się podejście do projektowania przechodziły swoistą ewolucję. Okres rewolucji przemysłowej,
który przyniósł znaczącą dewastację przyrody i krajobrazu, doprowadził do powstania ogromnych aglomeracji przemysłowych, zwrócił także uwagę na problem
zdrowego życia mieszkańców miast. Z nową mocą
dały o sobie znać hasła „powrotu do natury”, a ich
głównym celem było zapewnienie ludziom środowiska

* Kamiński Jan, mgr inż., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Architektury Krajobrazu.
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mieszkaniowego zapewniającego kontakt z przyrodą,
możliwość rekreacji, a także życie w stabilnej i rozpoznawalnej społeczności. Na gruncie tych myśli powstały urbanistyczne koncepcje, spośród których idea
miast ogrodów [1] lub też idea jednostki sąsiedzkiej
Perry’ego [2] do dziś są żywe i inspirujące.
Kolejnym przyczynkiem do współczesnego stosunku wobec środowiska był rozwój nauk przyrodniczych,
a zwłaszcza ekologii, który uświadomił niezmierne
bogactwo powiązań pomiędzy elementami środowiska, a także ich podatność na zniszczenie. Zanik bioróżnorodności, nieodwracalne zmiany w środowisku
powstałe w wyniku działalności człowieka, a także
wyczerpywanie się zasobów naturalnych doprowadziły
ostatecznie do sformułowania zasady zrównoważonego rozwoju, który traktowany jest obecnie jako
właściwy kierunek postępowania wobec środowiska.
Doktryna ta w centrum uwagi stawia utrzymanie ciągłości życia na naszej planecie [3]. Oczywiście stawiane są także bardziej radykalne koncepcje powrotu
ludzkości do życia w zgodzie z naturą. Całość tych
zjawisk i działań określana jest popularnie mianem
„ekologicznych” lub „proekologicznych”, a pojęcie to
rozumiane jest jako: „pozostający w harmonii, przy1. NATURALnyDOM w krajobrazie otwartym – energooszczędny dom projektu architekta Andrzeja Głąba, jedna
z wielu dostępnych na rynku ofert budowy domu energooszczędnego, fot. Andrzej Głąb / NATURALnyDOM („Natural
house”) in open landscape. Project of low-energy house,
architect -Andrzej Głąb. One of a many offers of construction
of the energy-efficient house, phot. Andrzej Głąb.
2. Pokazowy dom z kostek prasowanej słomy („strawbale”)
w Kocku k/Lublina, wybudowany przez Stowarzyszenie Biobudownictwa, fot. Stowarzyszenie Biobudownictwa, http://
biobudownictwo.org/galeria-zdjec/zdjecia-gotowego-domu/
/ Demonstration house built of pressed straw (“straw bale”)
in Kock near Lublin, built by the Stowarzyszenie Biobudownictwa (Bio-construction Association), phot. Stowarzyszenie
Biobudownictwa, http://biobudownictwo.org/galeria-zdjec/
zdjecia-gotowego-domu/

jaźni ze środowiskiem”, a także jako: „pozostający
w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju” i tak
też jest używane w niniejszym artykule.
Dla pełnego zrozumienia idei ekologicznej należy jeszcze dołączyć zainteresowanie krajobrazem
i jego ochroną. To trudnoodnawialne dobro staje się
w ostatnich latach przedmiotem szczególnej uwagi,
czego wyrazem jest m.in. Europejska Konwencja Krajobrazowa z 2000 r. Krajobraz staje się nieodłącznym
elementem przy kształtowaniu współczesnej zabudowy i wymaga ochrony na równi z innymi wartościami
terenu. Współczesne osiedle ekologiczne, rozumiane
jest więc jako osiedle przyjazne dla środowiska we
wszystkich jego aspektach: przyjazne dla mieszkańców, przyrody i krajobrazu. Idea osiedla zakłada, że
jego istnienie nie może powodować negatywnych
skutków w środowisku a wszelkie oddziaływania niepożądane powinny zostać zminimalizowane. Człowiek
jest postrzegany jako integralna część środowiska,
mająca prawo do życia i rozwoju, jednakże to właśnie
na nim spoczywa odpowiedzialność za przyszłość
ekosystemów, od których sam także jest zależny.
Kryteria oceny osiedla ekologicznego
Można wyróżnić kilka sfer, w których należy
kształtować osiedle, aby można je było uznać za
przyjazne wobec środowiska. Są to przede wszystkim: zdrowe środowisko mieszkaniowe, ochrona
zasobów naturalnych, energooszczędność, ochrona
przyrody i ochrona krajobrazu. Spełnienie tych warunków gwarantuje, że dane osiedle można będzie
określać mianem ekologicznego. Warto tu dodać,
że pożądane parametry osiągane są poprzez całościową analizę tych komponentów, z uwagi na ich
wzajemny wpływ i powiązania. Dąży się więc nie tyle
do maksymalizacji w każdym aspekcie, co mogłoby
się wiązać z bardzo wysokimi kosztami, lecz do synergii poszczególnych elementów w celu osiągnięcia
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rozwiązania optymalnego. Zasadzie tej służy także
rozszerzony rachunek ekonomiczny, uwzględniający
nie tylko koszty ponoszone w procesie budowy, ale
całość kosztów, jakie poniesie środowisko w wyniku
realizacji inwestycji [4].
Zdrowe środowisko mieszkaniowe rozumiane
jest obecnie szeroko. Podstawowym zagadnieniem
są tu przyjazne dla człowieka materiały budowlane,
konstrukcje budynków i rozwiązania techniczne.
Mieszkanie powinno być również zdrowe w użytkowaniu, o dogodnych warunkach mikroklimatycznych.
Jednakże bardziej od kwestii materiałowych istotne
wydaje się właściwe usytuowanie budynku, położenie względem słońca, dostosowanie do istniejącego
ukształtowania terenu i jego pokrycia. Niewłaściwy dobór miejsca przekreśla dalsze rozważania
o „ekologiczności” osiedla, chyba że wynika on ze
specyficznych uwarunkowań. Zdrowe środowisko
to także ukształtowanie przestrzeni osiedla zgodnie
z potrzebami społecznymi mieszkańców [5]. Tu żywotna okazuje się wspomniana idea miast ogrodów,
a także teoria nowej urbanistyki [6], które wskazują
na społeczne konsekwencje realizacji przestrzennych. W myśl tych koncepcji najkorzystniejsze dla
zamieszkiwania są zespoły niskiej zabudowy jednolub wielorodzinnej, z dużym udziałem zieleni, wyraźnie zdefiniowaną hierarchią przestrzeni, elementami
krystalizującymi w postaci przestrzeni publicznych,
„ludzką skalą” rozwiązań. Poza walorami estetycznymi i funkcjonalnymi posiadają one także właściwości
„wspólnototwórcze” – mogą wpływać na identyfikację
z miejscem i tworzenie się niewielkich, zorganizowanych społeczności, a co za tym idzie na wytworzenie
się zdrowych relacji międzyludzkich [7].
Ochrona zasobów naturalnych w osiedlu ekologicznym wymaga spełnienia szeregu warunków, które
obejmują zarówno czas przed powstaniem osiedla,

jak również możliwą w przyszłości jego likwidację.
Na zasoby składają się wszelkiego rodzaju materiały
i substancje, a także woda.
Przyjazny dla środowiska obieg materiałów rozpoczyna się od ich właściwego doboru do budowy,
poprzez ich wpływ podczas użytkowania i sposób
utylizacji lub możliwość ponownego wykorzystania.
Obieg materiałów to także gospodarowanie odpadami organicznymi i nieorganicznymi. Dąży się tu do
redukcji potrzeb i kosztów, ponownego użycia lub
w ostateczności do recyklingu.
Ważnym aspektem jest gospodarowanie wodą,
który kształtuje się tak, aby zredukować zapotrzebowanie oraz, przez różnorodne rozwiązania, wykorzystywać wodę wielokrotnie lub oczyszczać, aż do
stanu umożliwiającego ponowne użycie [8]. Kolejnym
elementem osiedla jest obieg energii – elektrycznej
i cieplnej. Rozwiązania techniczne redukują zapotrzebowanie, a także służą uniezależnieniu się osiedla od
nieodnawialnych źródeł zewnętrznych. Połączenie niezależności materiałowej, wodnej i energetycznej może
doprowadzić do stanu swoistej samowystarczalności
i autonomii osiedla od systemów zewnętrznych [9].
W aspekcie ochrony przyrody oraz ochrony krajobrazu, szczególną rolę odgrywają zagadnienia przestrzenne, które są istotne również przy kształtowaniu
zdrowego środowiska mieszkaniowego. Właściwe
rozplanowanie osiedla i jego elementów wymaga
całościowego spojrzenia na potrzebę ochrony przyrody, krajobrazu oraz potrzeby mieszkańców. Pod
uwagę brane są: istniejące powiązania ekologiczne,
lokalizacja terenów cennych przyrodniczo, wpływ
lokalizacji budynków na układ ekologiczny. Ponadto
wpływ na otaczająca przestrzeń wywierają różnego
rodzaju rozwiązania ekologiczne, które wymagają
odpowiedniej lokalizacji oraz zajmują określony obszar. Przykładem może tu być dążenie w niektórych
osiedlach do samowystarczalności żywnościowej,

149

które wiąże się z zajęciem znaczącego obszaru
otaczającego. Wpływ osiedli ekologicznych na krajobraz wiąże się ściśle z wymienionymi poprzednio
punktami i wymaga synergicznego planowania wraz
z innymi parametrami. Podstawową rolę gra tu lokalizacja i rozplanowanie przestrzenne, ale również takie
parametry jak rodzaj, skala i cechy zastosowanej
zabudowy. Istotną rolę pełnią także tereny niezabudowane – zieleń, tereny uprawne itp. Można zaryzykować także stwierdzenie, że najbardziej optymalne
rozwiązania techniczne, takie jak na przykład użycie
lokalnych, naturalnych materiałów wpływają na wizualne wpisywanie się osiedla w otaczający krajobraz.
Rozplanowanie osiedla, organizacja ruchu, rozmieszczenie przestrzeni publicznych oraz ukształtowanie
parametrów zabudowy, w tym dominant mają także
wpływ na wspomniane wcześniej funkcjonowanie
społeczności osiedla i relacje międzyludzkie [10].
Konieczne wydaje się przy lokalizacji osiedli ekologicznych każdorazowe przeprowadzanie studiów
krajobrazowych.
Doświadczenia polskie
Osiedle ekologiczne jest w Polsce terminem znanym, jednakże brak jest jeszcze w naszym kraju realizacji, które w pełni można byłoby określić tym mianem.
Wiele obiektów pozostaje także w sferze projektów.
Niemniej jednak zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania tą tematyką i pojawianie się zjawisk
świadczących o stopniowym rozwoju tej działalności.
Można zauważyć następujące tendencje:
–

Znaczne zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi w budownictwie, rozwój systemów
alternatywnego pozyskiwania energii, oczyszczania ścieków, gospodarowania wodą deszczową,
gospodarka odpadami, rozwój budownictwa domów energooszczędnych i pasywnych. Zjawisko
to dotyczy głównie pojedynczych, prywatnych

realizacji szczególnie w zakresie domów jednorodzinnych, ale także niektórych realizacji publicznych [11]. Przykłady takich realizacji możemy
spotkać w całej Polsce, a zajmuje się nimi coraz
liczniejsza grupa projektantów i wykonawców.
Istnieją także i pojawiają się nowe instrumenty
finansowe wspierające instalację urządzeń proekologicznych [12].
–

Rozwój alternatywnych, rozwiniętych na zachodzie
technologii budowlanych, takich jak ściany z cegły
glinianej lub prasowanej słomy [13].

–

Powstające projekty modelowych rozwiązań osiedli ekologicznych, czekające na realizację [14].

–

Inicjatywy dążące do powstania ekologicznych
społeczności w postaci niewielkich osiedli lub
wiosek opartych na zasadach harmonijnego
współżycia z przyrodą lub radykalnego „powrotu
do natury”. Inicjatywy te jednakże nigdzie w Polsce nie rozwinęły się do postaci zorganizowanych
społeczności i funkcjonują najczęściej jako pojedyncze domostwa [15].

Zauważyć można także, nie zawsze pozytywne,
zjawiska towarzyszące rozwojowi idei ekologicznych
osiedli. Nazewnictwo ekologiczne jest chętnie wykorzystywanym chwytem marketingowym w momencie
budowy i sprzedaży nowych domów. Szczególnie
hasła o energooszczędności stanowią zachętę dla
kupujących. Wpływ na popularność osiedli zwiększają
także takie czynniki jak: znaczny udział zieleni, ludzka
skala zabudowy, obecność dostępnych przestrzeni
publicznych. Preferowanie tych rozwiązań ma pozytywny wpływ na strukturę funkcjonalną, estetykę
i wpływ zabudowy na krajobraz. Wydaje się jednak,
że pełny wachlarz rozwiązań ekologicznych wciąż
może kojarzyć się z uciążliwościami i pewnymi
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ograniczeniami dla mieszkańców. Nierzadko jednak
deklaracje o „ekologiczności” osiedla nie znajdują
później odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Niepokojącym zjawiskiem jest także wykorzystanie idei osiedla ekologicznego w celu wykonania
inwestycji w miejscu, w którym tradycyjna zabudowa
nie byłaby możliwa. Prowadzi to do zajęcia terenów
cennych przyrodniczo, obszarów objętych ochroną

i dewastacji krajobrazu – co jest zaprzeczeniem idei
osiedla ekologicznego [16].
Obserwując rozwinięte przykłady zachodnie, a także wzrastającą świadomość ekologiczną inwestorów,
projektantów i wykonawców można przewidywać
dalszy rozwój rozwiązań proekologicznych w Polsce,
również w zakresie budowy całych osiedli i większych
zespołów.

Przypisy
[1] A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego; E. Howard, Miasta Ogrody
Przyszłości, PME, Warszawa 2009.
[2] T. Teodorowicz-Todorowski (i in.), Ekoarchitektura mieszkaniowa w GOP na tle rozważań ogólnych, PAN, Ossolineum,
Wrocław 1986, s. 30–32.
[3] W. Mikoś-Rytel, O zrównoważonej architekturze ekologicznej i zarysie jej teorii, Politechnika Śląska, Zeszyty Naukowe,
nr 1602, Gliwice 2004, s. 49–58.
[4] Osiedle ekologiczne. Raport, 1995, Projekt badawczy
nr 7 7290 91 02 KBN
[5] B. Brukalska, Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Wyd. Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1948.
[6] P. Katz, The new urbanism, New York 1994.
[7] S. Gzell, Fenomen małomiejskości 1996, Akapit-DTP
2006.
[8] E. Kozłowska, Proekologiczne gospodarowanie wodą
w aspekcie architektury krajobrazu, UPW, Wrocław 2008.
[9] T. Sumień, A. Wegner-Sumień, Ekologiczne miasta,
osiedla, budynki, IGPiK, Warszawa 1990, s. 36–92
[10] V. Bokalders, B. Maria, The whole building handbook,
Earthscan, London 2010, s. 511–660.
[11] Jako przykład może służyć projekt nowej siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Warszawskim Mokotowie,
wykonany przez pracownię FAAB.

[12] Jako przykład można podać rozpoczęty w 2010 roku
program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 45%
dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne.
[13] Przykładem może być tu rozwijające się budownictwo
z kostek prasowanej słomy, tzw. „starawbale”, które realizowane jest między innymi przez Stowarzyszenie Biobudownictwa z Kocka w woj. lubelskim.
[14] Przykładem koncepcji ekologicznego miasteczka jest
opracowany przez pracownię MAU Mycielski projekt Nowego Siewierza w woj. śląskim.
[15] Próby budowania alternatywnych społeczności,
żyjących w harmonii ze środowiskiem podejmowane
były w Polsce w wielu miejscach, jednakże żadne z tych
doświadczeń nie doprowadziło do powstania osady
ekologicznej, jakie spotkać można w krajach zachodnich
(np. Tamera w Portugalii, Findhorn w Szkocji, Matavenero w Hiszpanii i inne). Polskie doświadczenia w tej
materii próbowano wdrażać m.in. w Dąbrówce k. Lublina
i w Dziadowicach k. Turku.
[16] Sztandarowym przykładem usprawiedliwiania presji
budowlanej hasłami ekologicznymi jest, forsowany od kilku
lat przez firmę Tara Polska, plan budowy osiedla „Cianowice-Ogród”, przeznaczonego dla około 1000 mieszkańców,
planowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Ojcowskiego
Parku Narodowego.
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Architekt jako kreator i koordynator procesu projektowania architektury zrównowazonej – synergia
projektowa
Architect by way of creation as well coordinator tral
draw of sustainable architecture – synergy design
W dobie architektury zrównoważonej, gdzie kluczową rolę odgrywa technologia i procesy optymalizacyjne
w przygotowaniu projektu i później w funkcjonowaniu budynku – rolą Architekta jest koordynowanie procesu
projektowania, ale przede wszystkim kreowanie wartości. Architekt jako kreator i koordynator w skomplikowanym procesie projektowania musi pogodzić różnych specjalistów. W interdyscyplinarnym procesie
projektowania zawsze winien stać po stronie użytkownika kreowanej przestrzeni.
Słowa kluczowe: architekt, kreator i koordynator, architektura zrównoważona

In the are of sustainable architecture, where technology plays a key role optimization processes in the
preparation of the project and later in the functioning of the building – Architect’s role is to coordinate the
design process, but also creating value to. Architect by way of creation as well coordinator on complex trial
draw must reconcile various specialist, but the interdisciplinary design process must always be on the side
of Human Rights as one created by the space.
Keywords: architect, creation as well coordinator, sustainable architecture
1. Wprowadzenie
Pojęcie „architektura” na przestrzeni dziejów
ulegało wielokrotnym zmianom. Wynikało to ze ścisłego związku między tym, jakim potrzebom służyła,
a umiejętnościami twórców na każdym etapie rozwoju
społeczności. Zawsze jednak była odbiciem przemian
zachodzących w życiu społeczeństw i kształtowała

się w zależności od umiejętności nadawania realnych form. Architektura od najdawniejszych czasów
związana była z krajobrazem i klimatem. Czynniki te
wpływały na architekturę i kształtowały przestrzeń
otoczenia człowieka. Dzisiaj możemy powiedzieć,
że architektura to sztuka syntezy wielu zróżnicowanych elementów składających się na całokształt

* Kamionka Lucjan, dr inż. arch., Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Katedra Architektury i Urbanistyki.
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dzieła architektonicznego [1]. Przed architektem
jako kreatorem procesu twórczego postawiono
nowe wyzwania wynikające z idei zrównoważonego
rozwoju, zasad facility management oraz dynamicznego rozwoju technologii stosowanych w procesach
budowlanych.
2. Architektura zrównoważona
W drugiej połowie XX wieku w skutek globalnych
kryzysów energetycznych rozwinęły się idee architektury ekologicznej: energooszczędnej, pasywnej, rozwoju
zrównoważonego. Definicja ekorozwoju stale ewoluuje
i jest poszerzana. Harlem Brundtland napisała [2]: Na
obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój
zrównoważony, w którym potrzeby obecnego pokolenia
mogą być zaspokajane bez umniejszenia szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
(…) Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który
zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz
zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność
ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania
długookresowych granic pojemności ekosystemu
Ziemi [3].
Zasady projektowania zrównoważonego są różnie
rozumiane i stosowane. Norman Foster [4] określa
projektowanie zrównoważone stwierdzeniem: jak
najwięcej jak najmniejszym kosztem. Projektowanie
zrównoważone odnosi się zarówno do skali rozwoju
miasta jak i budynku. Oszczędność energetyczna,
odnawialne źródła energii – to główne cechy projektów wykonywanych pod jego kierunkiem.
Thomas Herzog [5] nazywa projektowanie zrównoważone metodą pracy, nakierowaną na ochronę
naszych naturalnych zasobów poprzez użycie
odnawialnych form energii. W procesie projektowania należy również uwzględnić wybór materiałów,
organizację procesu budowy i transportu, nakłady
na eksploatację, możliwości adaptacji, recyklingu

itp., a także szczególny wpływ nowych materiałów
i technologii na formę.
Według Jana Kaplicky’ego [6] główny aspekt
projektowania zrównoważonego to wybór materiałów
i sposobów ich zastosowania a także samowystarczalność energetyczna.
Zrównoważony rozwój wymaga harmonijnego
współistnienia architektury z przyrodą, z walorami
kulturowymi otoczenia człowieka oraz korzystania
z nowych bezinwazyjnych technologii.
Architektura stanowi ważny element rozwoju środowiska z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
W dobie zagrożenia środowiska przyrodniczego, postępującej jego dewastacji, kurczących się zapasów
energetycznych architektura winna gwarantować możliwości zaspokajania potrzeb człowieka związanych ze
zredukowanym zużyciem energii, wody, materiałów,
jak również ograniczeń ilości napraw oraz kosztów
eksploatacyjnych obiektu. Architektura projektowana
i realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju powoduje istotne korzyści:
–– przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów
naturalnych oraz zmniejszenia degradacji środowiska;
–– przyczynia się do poprawienia komfortu, zdrowia
oraz bezpieczeństwa użytkowników – do poprawy
jakości życia;
–– przyczynia się do poprawy relacji ekonomicznych.
Zrównoważona architektura to triada zrównoważonych obszarów problemowych: ekologicznych,
społecznych, ekonomicznych.
Aspekt energooszczędności w architekturze
zrównoważonej we współczesnych uwarunkowaniach
cywilizacyjnych odkrywa kluczową rolę. Założenia
Wspólnoty Europejskiej na rok 2020 w wyrażone
w tzw. Zielonej Księdze Efektywności Energetycznej
(Green Paper on Energy Efficiency) [8] postulują:
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1. Model zintegrowanego twórczego procesu projektowania zrównoważonej architektury. Rola Architekta jako kreatora
i koordynatora procesu projektowania (L. Kamionka)/1. Model of integrated creative process of project design of sustainable
architecture. Role of architect as creator and coordinator of process of project design (L. Kamionka)
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–– realizację potencjalnych oszczędności na poziomie
22% w budynkach w zakresie energii zużytej na
ogrzewanie, klimatyzację, ciepłą wodę i oświetlenie;
–– podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii
z 6% do 12% w ogólnym zużyciu elektryczności;
–– zwiększenie udziału ekologicznej energii elektrycznej z 14% do 22% w łącznym zużyciu energetycznym;
–– dojście do 6% udziału biopaliw w zastosowaniach
transportowych w całościowej ilości paliw zużytych w Europie.
Proces kodyfikowania standardów projektowania
ekologicznego i przyznawania certyfikatów rozpoczął
się w latach dziewięćdziesiątych w różnych krajach.
Jest to proces dynamiczny podlegający doskonaleniu
i dopasowaniu do nowych uwarunkowań.
3. Programy certyfikujące architekturę zrównoważoną
W latach 90. XX w. dr Wolfgang Feist i prof. Bo
Adamsom [9] postawili sobie za cel tak pomniejszyć
straty cieplne budynku, aby nie potrzebował ogrzewania. Pasywne źródła miały pokrywać dużą część zapotrzebowania na ciepło. Aby to osiągnąć określono
standardy wznoszenia budynków pasywnych. W roku
1991 wybudowano w Darmstadt pierwszy dom odpowiadający standardom. W roku 1996 utworzono
Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Należy
zaznaczyć, że w roku 2008 zrealizowano pod Wrocławiem pierwszy certyfikowany budynek w Polsce.
W roku 1990 nastąpiła edycja programu BREEAM
(Building Research Establishment Environmental
Assessment Metod) opracowanego w Wielkiej Brytanii [10]. Program jest cyklicznie aktualizowany. Jego
standardy obejmują dwustopniową procedurę oceny
na etapach:
–– projektowania,
–– realizacji.

BREEAM testowany jest coraz częściej na obiektach zrównoważonej architektury zlokalizowanych
poza Wielką Brytanią.
W roku 1993 został stworzony przez aktywistów
zrzeszonych w organizacji USGBC (U.S. Green Building Council) program LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) [11] wprowadzający
standardy dla oceny budynków pod względem energooszczędności i wpływu na środowisko naturalne.
Certyfikat LEED funkcjonuje gównie na terenie
Stanów Zjednoczonych, ale trzeba odnotować coraz
większe zainteresowanie nim w Europie, na Bliskim
Wschodzie i Afryce. Program LEED jako program
kompleksowo ujmujący problematykę równoważonego rozwoju cieczy się coraz większym zainteresowaniem i prestiżem wśród inwestorów, deweloperów
i projektantów. Aktualnie w ponad 33 krajach toczy
się postępowanie kwalifikacyjnie w celu otrzymania
certyfikatu.
W roku 2005 w styczniu z inicjatywy Komisji Europejskiej powstał program Green Building [12] jako
dobrowolny wprowadzający standardy sprzyjające
zrównoważeniu, poprzez który pomaga się właścicielom oraz użytkownikom obiektów prywatnych i publicznym organizacjom w podnoszeniu energooszczędności oraz wprowadzaniu odnawialnych źródeł
energii do substancji budowlanej. Należy zauważyć,
że w roku 2008 budynek Atrium City zlokalizowany
w Warszawie przy al. Jana Pawła II otrzymał jako
pierwszy w Polsce certyfikat Green building, ten sam
obiekt w roku 2010 otrzymał certyfikat Leed.
Wśród programów cieszących się uznaniem i prestiżem należy także wymienić:
–– Green Building Challenge (GBC) – program obejmujący państwa europejskie, Japonię, Kanadę,
USA,
–– Building Environmental Performance Assessment
Criteria (BEPAC) – program kanadyjski wzorowany
na brytyjskim BREEAM,
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–– DGNB – program niemiecki Federalnego Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast
wzorowany na amerykańskim.
Projektowane i realizowane budynki są coraz bardziej wyrafinowane technicznie, a dzięki rozwiązaniom
energooszczędnym i zasadom facility management,
obniża się ich koszty budowy i utrzymania co sprzyja
rozwojowi zrównoważonemu [13].
3. Rola architekta
Rola architekta w procesie projektowania architektury zrównoważonej jest kluczowa. Bez względu na
to czy architekt tworzy w niewielkim zespole, czy też
w dużej firmie zatrudniającej wielu specjalistów – złożoność procesu projektowania jak i skala zagadnień
stawiają przed nim określone zadania jako kreatorowi
przestrzeni oraz jako koordynatorowi procesu projektowania. Kreatywność i koordynacja stymulują efekt
synergii, gdzie wartość całości działań projektowych
jest większa (bardziej wartościowa) od sumy wartości
jej poszczególnych części.
Standardy zrównoważonej architektury definiują pożądaną jakość budynku obejmując szerokie
spektrum zagadnień. Ścisła współpraca z projektantami instalacji specjalistycznych, energetyki, zarządzania funkcjonowaniem budynku jest kluczowa
do osiągnięcia założonych celów. Projekt budynku
powinien być wartością wypadkową wielokryterialnej analizy, w której każde z rozwiązań poparte jest
symulacją pozwalającą oszacować efekty przyjętej
koncepcji.
W procesie projektowania powinny obowiązywać
zasady zmierzające do najlepszego połączenia walorów architektonicznych budynku z dążeniem do
stworzenia optymalnych warunków sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi.
Najlepszy efekt osiąga się, gdy zadanie projektowe rozwiązywane jest kompleksowo na każdym
etapie począwszy od koncepcyjnego z uwzględ-

nieniem określonych standardów funkcjonowania
budynku.
Współczesne projektowanie zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju [14] to świadome uwzględnianie reguł fizyki budowli, zasad oszczędności energetycznej i materiałowej, wykorzystanie naturalnych
uwarunkowań i zasobów miejscowych, racjonalna
gospodarka wodą, preferowanie proekologicznej
komunikacji z otoczeniem urbanistycznym, optymalne
warunki użytkowania obiektu i jego otoczenia.
W podręczniku Architects’ Council of Europe „Architecture & Quality of Life” [15] pokreślono naglącą
potrzebę zestawienia razem głównych celów działań
obejmujących z jednej strony postęp gospodarczy
i konkurencyjność, a z drugiej strony zrównoważenie – wszystko rozpatrywane pod względem jakości
życia. W procesie tym wiodącą role przewidziano
dla architekta.
Rolą architekta jest nadanie takich wartości tworzonym budowlom, aby stanowiły harmonię treści
(zagadnienia techniczno-funkcjonalne) i formy budynku. Estetykę zrównoważonej architektury powinna
wyznaczać harmonia między formą i technologią
a szeroko rozumianym otoczeniem. Architekt jako
kreator i koordynator w interdyscyplinarnym procesie
projektowania musi pogodzić różnych specjalistów,
ale w skomplikowanym procesie projektowania zawsze winien stać po stronie użytkownika kreowanej
przestrzeni. Synergia projektowa winna być zwektorowana na zrównoważony rozwój i jakość życia.
Rolę architekta jako kreatora i koordynatora zilustrowano na rys. 1. w formie modelu zintegrowanego
procesu projektowania zrównoważonej architektury.
4. Podsumowanie
Architektura projektowana w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju stała się dyscypliną
obejmującą bardzo szeroki zakres zagadnień, wykraczający poza tradycyjnie rozumianą umiejętność
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organizowania i kształtowania przestrzeni w realnych
i dostępnych formach.
Obecnie szczegółowej analizie w procesie projektowania poddaje się strukturę budynku, jego
wyposażenie, technologiczność, zarządzanie funkcjonowaniem, bierze się pod uwagę, jak jest obiekt dostosowany do kontekstu i tradycji, do swojego miasta,
krajobrazu naturalnego i mikroklimatu. W obecnych
uwarunkowaniach architekt jest odpowiedzialny za
każdy etap tworzonego dzieła. Musi posiadać głęboką

wiedzę interdyscyplinarną, jak też umiejętności z różnych dziedzin, w tym również menedżerskie. Nade
wszystko jednak powinien posiadać umiejętność
pracy zespołowej jako koordynator oraz siłę przekonywania do zaproponowanych rozwiązań.
Koordynacja interdyscyplinarnego procesu projektowego wpływa na jakość zrównoważonego budynku.
Kreatywność architekta w procesie projektowania
tworzy architekturę. Bez kreatywności nie ma zrównoważonej architektury.
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Tomasz Kapecki*

Bycie w przestrzeni miasta
Being in a city expanse
Bycie w przestrzeni miasta to splot wzajemnych relacji człowieka z miastem, to wielowątkowy dialog niemający
końca. To swoisty palimpsest, którego wcześniejszy zapis często został już tylko w formie przeżytych emocji,
doznań, więzi społecznych wcześniejszych pokoleń, śladów w strukturze miasta. To tradycja, zwyczaje, styl
życia i w końcu świadomość, bez której nie można by mówić o tożsamości. Wszystko to przekazywane kolejnym pokoleniom kształtuje nasz byt, gdyż miasto to oprócz takich wyznaczników w przestrzeni jak ulica, dom,
plac, fontanna, to również pozamaterialne doświadczanie miasta.
Słowa kluczowe: byt, bycie, tożsamość, przestrzeń miasta, zamieszkiwanie

Being in a city expanse is a coincidence of mutual relations of a man and a city, this is a never-ending, multithread dialog. That is peculiar palimpsest which previous record has been registered only by a form of outlived
emotions, experiences, social bonds of prior generations and marks in a structure of a city. That is tradition,
customs, life style and last but not least that is consciousness without which there is no identity. All that, passed
on next generations forms our being because a city apart from streets, houses, squares and fountains that is
also an immaterial experience.
Keywords: existence, being, identity, city expanse, dwelling
„Bycie” to pojęcie najbardziej ogólne i najbardziej
puste. Jako takie nie poddaje się żadnej próbie zdefiniowania. Przy tym najogólniejsze, i dlatego niedefiniowalne pojęcie, żadnej definicji nie potrzebuje [1].
Bycie i czas Martin Heidegeer

Na początku były jaskinie, potem pierwsze ślady
osadnictwa, budowle obronne z przedmurzem otaczającym zalążki miast……. i współczesne miasta.
Miejsce schronienia, pracy, zabawy, miejsce bytu
współczesnego człowieka.

Czym zatem jest bycie w przestrzeni współczesnego miasta? Bycie w relacjach z wytworem rozumu
ludzkiego. Z przestrzenią stworzoną ludzką ręką.
Bycie w przestrzeni doznawanej, interpretowanej
i przeżywanej, często z własnego wyboru, tej jednej jedynej przez całe życie? W przestrzeni, która
zwłaszcza w ostatniej dekadzie zmienia się w tempie
niespotykanym dotychczas?
Bycie w przestrzeni miasta to splot wzajemnych
relacji człowieka z miastem, to wielowątkowy dialog
nie mający końca. To swoisty palimpsest, którego

* Kapecki Tomasz, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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wcześniejszy zapis często został już tylko w formie
przeżytych emocji, doznań, więzi społecznych wcześniejszych pokoleń, śladów w strukturze miasta. To
tradycja, zwyczaje, styl życia i w końcu świadomość,
bez której nie można by mówić o tożsamości. Wszystko to przekazywane kolejnym pokoleniom kształtuje
nasz byt, gdyż miasto to oprócz takich wyznaczników
w przestrzeni jak: ulica, dom, plac, fontanna, to również pozamaterialne doświadczanie miasta.
Czy współcześni mieszkańcy miast również tak
samo łączą bycie w przestrzeni miasta z emocjami,
tworzą niewidoczne nici więzi społecznych, związanych lokalną przynależnością?
Czy proces budowania tożsamości zawsze będzie
wiązać się z materialnym rozwojem miasta i niematerialną identyfikacją nowych miejsc wynikającą
z emocji związanych z ich odbiorem.
a im bogatsze możliwości identyfikacji i interpretacji
(wartości przestrzennych), tym większa różnorodność
jakości przestrzennych, tym pełniejsza tożsamość
człowieka z przestrzenią [2].
(…) może prawdziwym sposobem przebywania
w jakimś miejscu jest być daleko i tęsknić, prawda?
Jedną z form przebywania w danym miejscu jest
przebywanie gdzie indziej… Tak mówił Jorge Luis
Borges w rozmowie z Osvaldo Ferrari zwracając w ten
sposób uwagę na wrażliwość ludzką i własny osąd
oparty na porównaniu z cudzym osądem.
Każdy z nas nie raz czuł tę wewnętrzną przyjemność na myśl o powrocie do swojej „przestrzeni
miasta”. Oczyma wyobraźni widział swój dom, swoją
ulicę, ulubiony zaułek miasta. I chociaż byliśmy daleko od tego, miejsca to odkrywaliśmy nowe piękno
detali, proporcji, kompozycji tego, co było oddalone
setki kilometrów. Fizyczna obecność nie była potrzebna. To właśnie jest wrażliwość przeżywana na innym
gruncie, o której mówił Borges.
Współczesna przestrzeń miasta ulega częstym
przeobrażeniom wynikającym z wizji urbanistów,

częściej z potrzeb, mody, z przemian strukturalnych.
Również człowiek, mieszkaniec aglomeracji
miejskich, nauczył się podążać za tymi zmianami.
Czy nie okaże się już niedługo, że owa tożsamość
kulturowa, a w niej tożsamości przestrzeni budujące
nasze związki z miastem, przestaną być łącznikiem
z naszym miejscem zamieszkania. Że skończy się
pewna ciągłość mówiąca „kim jestem”, „kim jesteśmy” zatrze się samoświadomość ze swoimi treściami
wewnętrznymi jednostki. Zatracimy własną tożsamość wynikającą z bycia w określonych relacjach
przestrzennych, kulturowych i społecznych, która to
dopisuje kolejne karty do już odziedziczonych od
wcześniejszych pokoleń.
Czy może wspomniane tempo przemian, szybkość
przemieszczania się, rozluźnione związki pracy i zamieszkiwania osłabiły nasze więzi, emocje związane
z miejscem, z interpretowaniem najbliższej przestrzeni. Czy ogólny nurt dążenia do politycznej i społecznej
jedności świata, wolnego od podziałów i granic, już
skutkuje obojętnością w odniesieniu do patriotyzmu
i tożsamości. Przemieszczając się z miasta do miasta
przychodzimy na „gotowe”. Mamy określoną funkcjonującą strukturę miasta, która nasze „bycie” sprowadza do korzystanie z tego co już jest, bez zbędnego,
bo czasem nawet niemożliwego, budowania więzi
emocjonalnych, kulturowych. Wszędzie, gdzie jest
podejmowana próba „ujednolicenia”, „ulogicznienia”,
„ufunkcjonalnienia”, uczytelnienia przestrzeni miejskiej
następuje rozpad sieci ochronnych utkanych z więzi
ludzkich [3].
Może miał rację Jacques Derrida potępiając od
dziesiątków lat realizowany przez urbanistów proces
planowania miasta. Negował ich metody pracy mające na celu stworzenie dzieła skończonego, totalnego.
Proponował, by w planowaniu miasta kierować się
zasadą „niezupełności”, w tym pozostawiania niedopowiedzianych fragmentów przestrzeni urbanistycz-
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nej, dla tych którzy zjawią się po nas. Dać możliwość
innym, do budowania swojego związku z miastem
od podstaw. Podkreślał rolę dialogu formalnego,
estetycznego, kulturowego.
Heidegger przestrzegał (tekst „…poetycko mieszka człowiek..”) przed zbyt wąskim rozumieniem
zjawisk. Wskazywał, że zamieszkiwanie staje się dla
nas zwykłym zajmowaniem zabudowanej przestrzeni,
a przestaje być doświadczane jako sposób bycia
człowiekiem [4].
Dążąc do zapewnia podstawowych potrzeb
egzystencjalnych, coraz częściej i stopniowo pozbywamy się odziedziczonego bagażu doświadczeń,
tym samym odcinamy więzi z przeszłością i za
księdzem Józefem Tischnerem możemy powiedzieć,
że – miejsce życia człowieka zamienia się w ziemię
wygnania, w nienawistną i budzącą lęk przestrzeń bez
wzajemności. Dom staje się więzieniem i siedliskiem
podejrzliwości, praca polem mocy oraz bezwzględnej
rywalizacji, świątynia trybunałem potępień, cmentarz
obciążeniem spychanym w zapomnienie [5].
Dwa sposoby „bycia” w przestrzeni miejskiej. Ten
oparty na kontynuacji w jakimś obszarze rzeczywistości społecznej, tworzący kolejne opisy związku
emocjonalnego z miastem. I drugi, wynikający z podążania za zmianami, jakie niesie współczesność

zwłaszcza w sposobie życia, hierarchii wartości,
zmianie norm etycznych, światopoglądów itp. mający problemy z poczuciem tożsamości osobowej
i społecznej.
Na który sposób zdecydują się najbliższe pokolenia?
Do głosu coraz częściej dochodzą młode pokolenia, może więc sposób drugi, kosmopolityczny, będzie formą bycia w mieście lub raczej w miastach.
Place miejskich aglomeracji: Londynu, Amsterdamu, Paryża czy Rzymu to współczesne wieże Babel
wypełnione przede wszystkim ludźmi młodymi. Są
jak tygle pełne ras i języków.
Jednak o ile odrębność kulturowa, etniczna może
się zacierać, to ludzie z wymienionych miast wyglądają podobnie. Chociaż są przedstawicielami całego
świata, to wydaje się, że rację miał Borges mówiąc, że
prawdziwym sposobem przebywania w jakimś miejscu
jest być daleko i tęsknić. Świadomość tożsamości
zawsze będzie nam towarzyszyć, niezależnie od ilości miast, w których przyjdzie nam mieszkać. Bycie
w tej „pierwszej” zurbanizowanej przestrzeni zawsze
będzie nacechowane największym sentymentem,
wyłaniamy się ze świata i istniejemy w nim, możemy
zrozumieć siebie i świat jedynie jako jego część, jako
bycie-w-świecie [6].
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Marek Kaszyński*

Dom w Tokio
House in Tokyo
Próba odpowiedzi na pytania o architekturę dziś, wsparta na analizie wolno stojącego domu jednorodzinnego
w Japonii – C House autorstwa Kei`ichie Irie.
Słowa kluczowe: Kei`ichie Irie, dom jednorodzinny, architektura Japonii

Attempt to answer a questions, about architecture today, based on analysis of free-standing, single-family
house in Japan – C House designed by Kei`ichie Irie.
Keywords: Kei`ichie Irie, single-family house, Japanese architecture

Jednym z tematów zadanych uczestnikom konferencji było: Otaczają nas rzeczy zbudowane: te znaczące, przeciętne, niewydarzone – z dziś, z wczoraj,
z odległej przeszłości. Czy wszystkie można nazwać
architekturą? [1]
Postanowiono poszukać odpowiedzi na postawione pytania w architekturze domu jednorodzinnego
w Japonii.
C House został zaprojektowany w pracowni Power Unit Studio japońskiego architekta Kei`ichie Irie.
Zrealizowany został w 2001 roku w Tokyo w dzielnicy
Arakawa-ku.
Działka wybrana na lokalizację znajduje się
w zwartej zabudowie miejskiej. Posiada prostokątny
kształt i południowym bokiem przylega do ulicy. Powierzchnia działki wynosi 116 m2. Budynek zlokalizowany został w jej wschodniej części. Zaprojektowany
jest na rzucie prostokąta. Ustawiony prostopadle do
ulicy, przylega do niej krótszym bokiem. Jest cofnięty
* Kaszyński Marek, mgr inż. arch., Kraków.

w stosunku do linii zabudowy o około 2 metry. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 67 m2.
Od strony wschodniej dom graniczy z wąskim
ciągiem pieszym oddzielającym go od kolejnego
budynku. Od zachodu, pomiędzy domem a kolejnym
obiektem, znajduje się utwardzony plac o szerokości
zbliżonej do szerokości domu. Jest on dostępny
bezpośrednio z ulicy. Na placu, wzdłuż budynku,
znajduje się chodnik prowadzący do wejścia. Obok
domu znajduje się również klomb zieleni w formie
stożka. Wejście do obiektu znajduje się w połowie
długości domu.
Forma domu oparta jest na trzech bryłach. Bryła
„matka” to dwukondygnacyjny prostopadłościan. Do
niego dokomponowane zostały jeszcze dwa prostopadłościany na poziomie pierwszego piętra – pierwszy od frontu, drugi wzdłuż całej zachodniej elewacji.
Podcień uzyskany za pomocą drugiego prostopadłościanu zadasza podejście do budynku oraz samo

C House, Kei`ichie Irie, Tokyo 2001, Widok od strony ulicy, według „Casabella” nr 708
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wejście. Wejście zostało dodatkowo podkreślone
przedsionkiem w formie odwróconej litery „L”.
Budynek ma dwie eksponowane elewacje – od
strony ulicy południową oraz od strony placu zachodnią. Obydwie posiadają dwa plany wynikłe
z kompozycji brył (bryła „matka” stanowi tło dla
dokomponowanych prostopadłościanów). Elewacja
południowa nie ma okien. Elewacja zachodnia jest
całkowicie przeszklona na parterze, na poziomie
piętra również nie posiada okien.
Zastosowane kolory to niebieski, dla bryły „matki”,
oraz biały i szary dla kolejnych prostopadłościanów.
Cała tylna ściana budynku wykonana została w kolorze pomarańczowym, zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz obiektu.
Konstrukcję budynku rozwiązano opierając się
na ramie drewnianej, a częściowo również stalowej.
Elewacje wykończone zostały okładziną z blachy.
Budynek zaprojektowany został na potrzeby rodziny wielopokoleniowej. Posiada dwie kondygnacje
nadziemne i nie jest podpiwniczony. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 108 m2.
Na parterze, wzdłuż zachodniej, ściany zaprojektowany został dwukondygnacyjny korytarz. Wzdłuż
wschodniej ściany rozlokowane zostały cztery sypial-

nie oraz łazienka. Doświetlenie sypialni odbywa się
poprzez okna od strony wąskiego ciągu pieszego,
zapewniające jedynie światło odbite.
Na piętro prowadzą, zlokalizowane wzdłuż korytarza, jednobiegowe, ażurowe schody.
Na piętrze, wzdłuż wschodniej ściany (czyli nad
sypialniami), znajduje się pokój dzienny z aneksem
kuchennym. Po zachodniej stronie dwukondygnacyjnego korytarza (zajmując miejsce ponad chodnikiem
prowadzącym do budynku), znajduje się sypialnia
główna. Dojście do sypialni możliwe jest poprzez
kładkę przerzuconą nad korytarzem. Sypialnia od
strony korytarza i pokoju dziennego nie jest wydzielona
ścianą a jedynie barierką. Na piętrze nie ma łazienki.
Rozważania na temat domu przywołują na myśl
słowa Wojciecha Bonenberga:
Dom jest sposobem nawiązania kontaktu mieszkańca z przestrzenią. Doświadczenie własnej siedziby
łączy się z doświadczeniem drogi życiowej człowieka
(...) Dzięki temu dom nie jest tylko masą cegieł ułożonych w kształt budynku – wyróżnia się duchowo, bo
jego przestrzeń jest związana z czyimś życiem [2].
Ta podkreślona wyjątkowość domu, wydaje się
istotna przy rozważaniach, o architekturze domu jednorodzinnego dziś.
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Przestrzeń do nauki przestrzeni. Sztuka projektowania przyjaznego osobom niewidomym i ociemniałym
A space to teach space. The art of design friendly to the
blind
Codzienne funkcjonowanie człowieka niewidzącego w znacznej mierze determinuje stopień opanowania
terminologii i struktury świata wizualnego. W procesie tym kluczową rolę odgrywają placówki rehabilitacyjne.
W artykule zaprezentowano szereg reguł projektowania „przestrzeni do nauki przestrzeni” – architektury,
która może stać się czynnym składnikiem procesu rehabilitacji.
Słowa kluczowe: Ośrodki rehabilitacyjne, architektura dla osób niewidomych, percepcja pozawzrokowa

Daily functioning of a blind person is largely determined by the level of knowledge of the terminology and
structure of the visual world. Rehabilitation centres play a key role in this process. The article presents
a number of rules for designing “a space to learn the space” – an architecture that may become an active
ingredient of rehabilitation.
Keywords: Rehabilitation centres, architecture for blind persons, extravisual perception
Używając jakiegoś słowa podświadomie odtwarzamy w umyśle jego wizualny desygnat – gotową
„projekcję” wyglądu przedmiotu, a także skomplikowany obraz jego cech i właściwości. Doświadczenie
podpowiada nam jednocześnie sposób praktycznego
wykorzystania obiektu, przywołuje emocje z nim związane, podsuwa kod znaczeniowy, symbolikę i wymowę kulturową, a także związki z innymi przedmiotami.
Otrzymujemy tym samym niezwykle bogaty i wiarygodny ekwiwalent konkretnego pojęcia, odwołujący
się do percepcji polisensorycznej, choć w znacznej
mierze reprezentowany wizualnie.

Analogiczny proces zachodzi w przypadku osób
niewidzących, z tą jednak różnicą, że całościowy
obraz przedmiotu opiera się tutaj na doznaniach
spoza sfery wzrokowej [1]. Pominięcie tego zmysłu w procesie percepcyjnym znacznie ogranicza
skuteczność poznawczą. Niejako w zastępstwie
niedostępnych bezwzrokowo pojęć i zjawisk np.
koloru, światła, ciemności, itd. niewidzący tworzy
dla swoich potrzeb tzw. wyobrażenia surogatowe.
Wzbogacają one wewnętrzny świat jego pojęć i dają
mu poczucie uczestnictwa w sprawach ważnych dla
osób widzących.
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Zdarzają się jednak niewyobrażalne błędy i zniekształcenia rzeczywistego obrazu przedmiotu czy
zjawiska. O poziomie abstrakcyjności niektórych
pojęć (które osobie widzącej wydają się oczywiste)
świadczyć mogą zacytowane poniżej wypowiedzi
uczestników projektu „Niewidzialna mapa Wrocławia”:
Mój kolega, który nie widział od urodzenia (…) nie
mógł zorientować się jak wyglądają ptaki. Jemu się
wydawało, że to są takie dzióbki przyklejone do muru
budynku i te dzióbki tak ćwierkają [2]. Czasem (…)
jak komentator mówi – piłka przeleciała trzydzieści
metrów i wpadła do bramki – to myślę sobie, jakie
trzydzieści metrów? Nasz telewizor ma tylko dwadzieścia jeden cali [3].
Podobne dylematy i omyłki wydają się nam
szczególnie zaskakujące w erze zaawansowanej
technologii, wspomagającej funkcjonowanie osób
niewidomych i ociemniałych. Z miesiąca na miesiąc
docierają do nas przecież relacje o najnowszych
osiągnięciach i odkryciach: Optacon [4], De voice
[5], osobiste urządzenia nawigacyjne, elektroniczny
system „Audioplaża” umożliwiający samodzielne
pływanie na miejskich kąpieliskach czy wreszcie
prototyp samochodu dla osób niewidomych – z dumą
wyliczamy. Zapominamy jednak, że wszystkie te
udogodnienia wymagają od osoby niewidzącej znajomości terminologii i struktury świata wizualnego.
Wytworzenie znaczeniowego ekwiwalentu nie jest
możliwe bez poznania pierwowzoru.
Dla większości niewidomych i ociemniałych
najważniejszą furtką do świata widzących stają się
ośrodki rehabilitacyjne i szkolno-wychowawcze,
oferujące skuteczne formy terapii psychologicznej
i bogaty program edukacyjny, oparty na kompensacji
[6] nieczynnego zmysłu innymi sensorami. W pracy
z niewidzącymi wykorzystuje się nowoczesne metody
i techniki tyflopedagogiczne – informatykę, kontakt
ze zwierzętami, sport, sztuki pozawizualne, audiodeskrypcję, specjalne przybory do nauki geometrii

i kreślenia itd. Podstawą każdego programu rehabilitacyjnego jest jednak nauka orientacji przestrzennej,
umożliwiającej stopniowe uzyskiwanie samodzielności ruchowej.
Rozwój ludzkiej inteligencji zaczyna się od nauki
przestrzeni. Wyobrażenia przestrzenne człowieka
niewidzącego w znacznej mierze kształtują placówki
rehabilitacyjne – przestrzenie do nauki przestrzeni.
Niestety, architektura dla osób niewidomych w Polsce nader często okazuje się jednym z najsłabszych
ogniw procesu rehabilitacyjnego. W wielu przypadkach
ośrodki mieszczą się w przestarzałych, zaadoptowanych budynkach o fatalnym stanie technicznym.
Wciąż brakuje funduszów na rozbudowę i doposażenie
istniejących obiektów, zaś ich ilość na terenie całego
kraju nadal pozostawia wiele do życzenia. Problemy
lokalowe rodzą dramaty – rezygnację z rehabilitacji czy
konieczność rozłąki niewidzącego dziecka z rodziną,
która według najnowszych metod powinna uczestniczyć w terapii. Marzenia, ambicje i plany rehabilitantów
i samych niewidomych odkładane są na nieokreśloną
przyszłość, potęgując poczucie frustracji.
Zgłębiając tematykę osób niewidzących z pozycji
architekta nie sposób pominąć tych problemów. Dziś,
w erze projektowania uniwersalnego wydaje się to
szczególnym obowiązkiem.
Efektem badań, prowadzonych przez autorkę od
szeregu lat, stało się sformułowanie szeregu celów,
którym dzisiaj powinna zostać sprostać architektura
przestrzeni do nauki przestrzeni. Wszystkie zaprezentowane poniżej wnioski podporządkowano tezie, iż
architektura ośrodków rehabilitacyjnych stanowi
dziś nie tylko środowisko niezwykle ważnego etapu życia osób niewidzących oraz okrywę funkcji
mieszkalnych i edukacyjnych, ale również może
i powinna stać się czynnym składnikiem procesu
rehabilitacji.
1. Przestrzeń bezpieczna. Architektura może
odgrywać nieocenioną rolę w przełamaniu u nie-
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widomych bariery psychologicznej – postawy lęku
i niepewności, charakterystycznej dla osób pozbawionych możliwości kontrolowania pozycji swojego
ciała względem otaczającej przestrzeni. Wymaga
to nade wszystko likwidacji barier i maksymalnego
ograniczenia miejsc stanowiących potencjalne zagrożenie – ostrych krawędzi, nagłych zmian poziomu
posadzki, kolizyjnych węzłów w miejscach przecięcia
ciągów komunikacyjnych itd.
Bezpieczeństwo osób dysponujących resztkami
wzroku podniosą właściwie dobrane barwy poszczególnych elementów wnętrza [7], a także równomierne oświetlenie dzienne oraz oświetlenie światłem
sztucznym [8].
Każda zmiana w przestrzeni powinna być sygnalizowana z odpowiednim wyprzedzeniem [9].
System informacji i ostrzegania przed zagrożeniem
bezwzględnie musi być zaprojektowany w sposób
czytelny dla osób niewidzących – informacje dźwiękowe, dotykowe, brajlem. Projektując przestrzenie komunikacyjne i ewakuacyjne osoby niewidzące traktuje
się jako osoby z utrudnioną mobilnością [10].
Organizując przestrzeń dla dzieci nie wolno zapomnieć o alternatywnym sposobie oznakowań (np. piktogramy umieszczone na odpowiedniej wysokości).
W pomieszczeniach dla osób niewidzących
obowiązywać powinny porządek i stałość. Należy
unikać nie uzgodnionego przesuwania ruchomych
elementów wyposażenia [11].
Jedną z kluczowych zasad projektowania uniwersalnego jest duża tolerancja dla błędów. Zmylenie
drogi czy wykonanie niewłaściwego ruchu nie może
skutkować niebezpieczeństwem. Wszelkie przestrzenie, urządzenia oraz środki groźne powinny zatem
znajdować się całkowicie poza zasięgiem osób
niewidzących [12].
Niezwykle silnym źródłem lęku jest rozłąka z rodziną. Nowoczesna rehabilitacja zakłada wspólne
przejście kolejnych etapów, wzajemne wspieranie

się członków rodziny i naukę wspólnego życia w tej
trudnej dla wszystkich sytuacji. Stąd niezwykle ważne
jest zapewnienie przestrzeni wspierającej tę bliskość
– pokoi wspólnego zamieszkania, przestrzeni terapeutycznych i edukacyjnych nie tylko dla pensjonariuszy,
ale także ich rodzin.
2. Przestrzeń zrozumiała. Ze względu na specyfikę percepcji pozawzrokowej niezwykle ważna
jest logika układu przestrzennego, umożliwiająca
określenie własnej pozycji, powrót do tego samego
miejsca, spotkanie ze znajomymi, właściwe rozpoznanie funkcji pomieszczeń, znalezienie drogi do wejścia
i wyjścia itd. Wiąże się to z możliwością „opowiedzenia” architektury, przekładalnością jej języka na słowa, skojarzenia, bądź wrażenia dostępne dla innych
zmysłów. „Zapamiętywalność” przestrzeni staje się
podstawą wykształcenia prawidłowych schematów
ruchowych [13].
3. Przestrzeń komfortowa. Ośrodek rehabilitacyjny staje się czasowo domem osoby niewidzącej,
która powinna odczuwać tę przestrzeń jako przyjazną
i ciepłą, dostosowaną do parametrów ciała oraz możliwości percepcyjnych i ruchowych indywidualnego
odbiorcy. Przestrzeń, wspomagającą starania niewidzącego, „odgadującą” jego potrzeby, a czasem
wręcz – zaskakującą dbałością o szczegóły wygody
wykonywania codziennych czynności. W tym zakresie
architektura i wyposażenie wnętrz powinny znacznie
wyprzedzać oczekiwania pensjonariuszy. Nieco „na
wyrost” zaprojektowana liczba udogodnień pozwoli
osobom zainteresowanym poznać swoje preferencje
i dokonać wyboru rozwiązań podnoszących komfort
użytkowania w środowisku zamieszkania czy pracy.
4. Przestrzeń elastyczna. Idealnym rozwiązaniem
podnoszącym walory rehabilitacji byłyby powroty do
znanego miejsca w różnych etapach życia. Projekt
ośrodka powinien zatem uwzględniać możliwość
szybkiego i łatwego przystosowania obiektu do funkcji, którą aktualnie spełnia (turnusy rehabilitacyjne,
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terapia indywidualna i grupowa, terapia dla rodzin,
edukacja przedszkolna i szkolna, obozy letnie, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, i in.). Idea
ta wymaga jednak rezerw przestrzennych: składów,
magazynów, miejsc przechowywania sprzętów, przyrządów czy mebli, niezbędnych dla elastycznego
wykorzystania wnętrza z uwzględnieniem wymagań konkretnej grupy wiekowej, płci, możliwości
percepcyjnych czy zainteresowań użytkowników.
Szczególnie istotna jest elastyczność pokoi i stref
prywatnych. Aranżując przestrzenie indywidualnej
nauki czy wypoczynku należy z góry przewidzieć
warianty rozwiązań.
5. Przestrzeń rozwijająca. Wzrok jest u niemowlęcia głównym stymulatorem działania. Umożliwia
nawiązywanie więzi, zachęca do eksplorowania
i modyfikowania otoczenia, umożliwia kontrolowanie
wydarzeń rozgrywających się w przestrzeni. Brak
takiej stymulacji silnie hamuje rozwój dziecka. Przestrzeń rehabilitacji powinna zatem dostarczać dodatkowych bodźców i zachęt kompensujących brak
percepcji wzrokowej. Utrata wzroku w późniejszym
etapie skutkuje wielką traumą, często rozbiciem,
brakiem wiary w sens dalszych starań. Właściwie
ukształtowana przestrzeń może pomagać w dążeniach do przełamania postawy niechęci, znudzenia,
zniechęcenia. Interesujący, ciekawie zaaranżowany
program funkcjonalny budynku może wskazać osobie niewidzącej nowe możliwości realizacji własnych
zainteresowań.
6. Przestrzeń piękna. Niemożność odczuwania
piękna wizualnego boleśnie rani. Czasem sprawia,
że osoba niewidząca sama „odbiera” sobie prawo
podejmowania prób uczestnictwa w świecie sztuk
wizualnych [14]. Jednak wielu niewidzących (zwłaszcza osób ociemniałych) pragnie doświadczać piękna,
pragnie pięknie wyglądać, ubierać się, mieszkać,
a nawet samodzielnie tworzyć piękne przedmioty.
Piękno stanowi powód do radości i dumy, wspiera

poczucie własnej wartości, daje wrażenie pełniejszego uczestnictwa w świecie widzących [15].
7. Przestrzeń prawdziwa. Nawet najlepsza rehabilitacja nie sprawi, że życie osoby niewidzącej stanie
się nagle proste. O ile w początkowych etapach rehabilitacji (zwłaszcza osób ociemniałych) architektura
niczym parasol ochronny powinna wspierać proces
odbudowania zachwianego zaufania do przestrzeni
o tyle kolejnym krokiem powinien stać się bogaty,
możliwie pełny obraz rzeczywistości poza ośrodkiem,
nie ograniczający się do pozytywnych aspektów.
Niezwykle ważną częścią nauki przestrzeni będzie
umiejętność właściwego odczytywania sygnałów
przestrzennych, metody orientacji w terenie zabudowanym, nauka logiki budynków (sekwencja wejścia głównego, zasady kształtowania rzutów, strefy
funkcjonalne, poruszanie się w obiektach wysokich
itd.). Wiele z ćwiczeń praktycznych wymaga wyjścia
poza teren budynku. Dopełnieniem ośrodka powinna
być specjalnie zaprojektowana przestrzeń rekreacyjno – sportowo – edukacyjna na świeżym powietrzu.
Wspaniałym rozwiązaniem, przygotowującym do samodzielnych spacerów, mogą stać się parki orientacji
przestrzennej [16].
Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym jest niezwykle
ważnym etapem, poprzedzającym samodzielność niewidzącego w realnej rzeczywistości. Doświadczenia
zebrane w tej przestrzeni uczą otwartości, umiejętności przełamywania kolejnych barier, samodzielnego
pokonywania trudności.
Dzisiaj architektura ośrodków rehabilitacyjnych
staje się dla osób niewidzących swojego rodzaju
makietą rzeczywistości, przestrzenią do „oswajania”
przestrzeni – nauki jej praw i logiki. Powinna być zatem kształtowana niezwykle pieczołowicie, z myślą że
będzie dla pensjonariuszy wzorem do naśladowania,
zbiorem pomysłów do wykorzystania i pretekstem do
samodzielnego kreowania przestrzeni.
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PRZYPISY
[1] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura – status piękna
w pozawzrokowej percepcji przestrzeni architektonicznej [w:]
Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Co z tym pięknem
architektury współczesnej, Czasopismo Techniczne Architektura, z. 6-A/2007 (ROK 104), Kraków 2007, s. 272.
[2] A. Kłopotowska, Architektura w przekazie pozawzrokowym. Kształtowanie świadomej percepcji, [w:] Definiowanie
przestrzeni architektonicznej. Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście, Czasopismo Techniczne Architektura,
1-A/2009, z. 7 (ROK 106), Kraków 2009, s. 131.
[3] Ibidem, s. 134.
[4] Urządzenie zamieniające obraz płaski na wypukły.
[5] Urządzenie zamieniające obraz na kod dźwiękowy.
[6] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura…, op.cit.,
s. 270.
[7] Barwy różniące się współczynnikiem odbicia światła
(jasnością). Jasne ściany i sufity, gładkie bądź w stonowane
wzory, matowe podłogi, zapobiegające refleksom i olśnieniu, pozbawione elementów wizualnie zniekształcających
płaszczyznę (agresywnych wzorów, lśniących elementów).
Kontrastujące kolorystycznie drzwi wewnętrzne w budynku
powinny być cofnięte w stosunku do korytarza lub otwierać
się w sposób bezpieczny dla poruszających się w nim osób,
np. drzwi przesuwne. Włączniki i gniazdka zainstalowane
w łatwych do znalezieniu miejscach, na konkretnej wysokości, charakterystycznej dla całego wnętrza.
[8] Utopią jest regulacja oświetlenia w przestrzeniach
wspólnych dla uzyskania efektów korzystnych dla wszystkich osób. Warto natomiast zadbać o regulację natężenia

światła w przestrzeniach indywidualnych (rolety, żaluzje,
regulowane lampki oświetlające powierzchnie do pracy
zgodnie z preferencjami użytkownika).
[9] Np. zmiana faktury i jaskrawożółte oznakowanie pola
przed klatką schodową oraz podstopni.
[10] W wyposażeniu wnętrz należy również unikać wszelkich elementów wymagających wspinania, czy spiętrzania
przedmiotów, które spadając mogą zranić osobę niewidzącą. Dostępne są systemy umożliwiające efektywne
składowanie przedmiotów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa użytkowania. Elementy ruchome (szuflady,
drzwiczki, wysuwane blaty) powinny zostać wyróżnione
kolorem.
[11] Niedopuszczalne jest pozostawianie otwartych drzwiczek w szafkach, szuflad, skrzydeł okiennych. Potrzebna
jest rezerwa przestrzeni, np. odsunięte krzesło w jadalni
nie może nagle znaleźć się w linii przejścia osób niosących
talerze itd.
[12] Bezpiecznym rozwiązaniem w toaletach będą baterie
z termostatem, chroniące przed poparzeniem.
[13] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura…, op.cit.
[14] Tworzenie sztuki oznacza organizowanie materiału.
Jeśli nie masz możliwości organizowania materiału, to nie
masz możliwości tworzenia sztuki cyt. za Niewidzialna Mapa
Wrocławia, praca zbiorowa pod redakcją T. Kuligowskiego,
Wrocław 2006. s. 129
[15] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura…, op.cit.
[16] Przykładem może być projekt parku orientacji w Owińskach k. Poznania.
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O przyszłości wczorajszej architektury
About the future of yesterday architecture
Czas kształtuje osądy o przeszłości. Przyszłość ocenia teraźniejszość. Dziś ocenia wczoraj. Architektura
podlega tym prawidłom. Dziś świat teorii architektury winien zmierzyć się z architekturą dnia wczorajszego
– architekturą PRL.
Słowa kluczowe: architektura PRL, dobra kultury współczesnej, współczesna architektura polska

The time is shaping judgements for pasts. The future is judging the present time. Today is judging yesterday.
Architecture is a subject to these rules. Today world of the theory of architecture should stand up to the
architecture of the yesterday – architecture of the PRL.
Keywords: architecture of the PRL, contemporary monuments, Polish contemporary architecture
Architektura istnieje w świecie rzeczywistym – stanowi zbiór rzeczy zbudowanych, fizycznych obiektów
pozostających ze sobą w relacjach przestrzennych,
zbiór rzeczy kształtujących nasze otoczenie. Ale
architektura to również świat wiedzy o architekturze –
świat pojęć i wartości zamknięty w obszarze jej teorii.
Oba te światy są wzajemnie zależne, a jednocześnie
mogą istnieć rozłącznie. Zachodzące pomiędzy nimi
relacje kreuje czas. Pomostem pomiędzy nimi stają
się nośniki przekazu informacji. Dziś, w tej dziedzinie,
książki coraz częściej wypierane zostają przez nośniki
cyfrowe, a stwierdzenie o nieistnieniu rzeczy, których
nie ma w Internecie z banalnego staje się mentalną
rzeczywistością.
Świat architektury dawnej to w zdecydowanej
mierze obszar dzieł sztuki, ponadto budowli powszechnie znanych i rozpoznawalnych. Wśród nich
odnajdujemy obiekty:

–– o ugruntowanej renomie – katedry i świątynie, zamki i pałace, kamienice i domy, ogrody i miasta,
–– kontrowersyjne – ocierające się o granice przesadnego kiczu,
–– nieistniejące – zniszczone w wyniku działań człowieka lub sił natury,
–– nigdy nie powstałe – pozostające w sferze rozważań teoretycznych,
Ich zbiór zdaje się być zdefiniowany, a upływający
czas dołącza do nich dokonania kolejnych pokoleń.
Wiedza o architekturze dawnej zdaje się być powszechna i ogólnie dostępna. Przyczynia się do tego wielość
publikacji nawarstwiona w czasie oraz aplikowanie jej
przez współczesne (elektroniczne) nośniki informacji.
Renomowane dzieła stają się miejscem pielgrzymowania turystów i znawców architektury, są dokumentowane
i uwieczniane na fotografiach. Stanowią podstawę
badań naukowych i edukacji artystycznej.

* Kłopotowski Maciej, dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
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Świat przyszłej architektury pozostaje w strefie
wirtualnej. Dzięki niej dokładnie wiemy jak przyszłe
realizacje będą wyglądać. Współczesna technika
pozwala nam na ich oglądanie z zewnątrz, ale również wejście do wnętrz. Wiedza o nowym projekcie
rozpowszechniana bywa w tempie nie znanym
w przeszłości, towarzyszy jej, wręcz nieograniczona,
publiczna możliwość komentowania i recenzowania
potencjalnego dzieła. W stopniu większym niż kiedykolwiek w przeszłości osąd o obiekcie staje się
jednym z podstawowych czynników wpływających
na jego akceptację lub odrzucenie. Powszechność
publikowanych osądów uniemożliwia jednak ich jednoznaczne uznanie. Ostateczna ocena wymaga bowiem znajomości szerokiego kontekstu kulturowego,
który to warunkowany jest odpowiednim dystansem
czasowym oraz profesjonalnym przygotowaniem
osoby oceniającej.
Światy przeszły i przyszły są znane. Zarówno
tradycyjne, jak i współczesne nośniki informacji przekazują i popularyzują je.
Architektura dnia dzisiejszego stanowi naturalną,
przynależną człowiekowi, afirmację własnej rzeczywistości. Uznanie stylistycznych, technicznych i technologicznych realiów dnia dzisiejszego. To naturalna
ucieczka od przeszłości. Poszukiwanie nowych
wzorców i punktów odniesienia. Kryterium wartości
architektury dnia dzisiejszego stanowi aktualność
– chwilowa moda! Owe krótkie dziś to zawieszenie
pomiędzy wyidealizowaną przyszłością, a być może
jedynie naszym jej wyobrażeniem a odległą przeszłością, a raczej jej ugruntowaną renomą.
Architektura staje bowiem wobec dylematu pędzącej machiny czasu oraz zmieniających się uwarunkowań estetycznych. Jej ocena bywa niezwykle
krytyczna w zestawieniu z nową nowością, w świetle
której atrakcyjność poprzedniej gaśnie. Architektura
dnia wczorajszego nie jest atrakcyjna medialnie, nie
stanowi również obszaru współczesnych sentymen-

tów. W jej ocenie istotny bywa czynnik ludzki oraz
uwarunkowania zewnętrzne wywodzące z obszarów
poza merytorycznych. Architektura wczoraj jest za
młoda, by być uznaną za renomowaną i przejść do
annałów historii, a nazbyt przebrzmiała, by pozostawać w kręgu powszechnych zainteresowań. Jej status
uległ chwilowemu zawieszeniu. Jej los rozstrzygnie
przyszłość, która zaczyna się dziś. Dziś należy więc
podjąć stosowne decyzje o formie i zakresie ochrony
konkretnych obiektów.
Omawiane wczoraj w historii polskiej architektury
to czas przypadający na lata PRL-u – ponad cztery
dekady dokonań twórczych, które do dnia dzisiejszego nie doczekały się stosownych publikacji, ocen
i ochrony. Liczba publikacji książkowych prezentujących artystyczne dokonania tego okresu jest nieproporcjonalnie mała w odniesieniu do ilości i jakości
realizacji, zaś publikacje elektroniczne, w większości
przypadków, traktują tę tematykę jako ciekawostkę
kulturową lub zagadnienie natury sentymentalnej
odnoszące się do czasu wspomnień. Powodują to
uwarunkowania poza architektoniczne charakteryzujące rynek wydawniczy publikacji architektonicznych
tamtego okresu oraz czas rozwoju mediów cyfrowych.
Splot uwarunkowań politycznych, gospodarczych
i kulturowych zepchnął, w dzisiejszych ocenach,
realizacje tego okresu na margines architektury.
Wielokrotnie PRL-owski dorobek uznawany jest za
niechcianą, często wstydliwą spuściznę, co skutkuje
przyzwoleniem na niszczenie, przebudowy lub wyburzanie obiektów. Nie bez znaczenia jest tu ich zły
stan techniczny spowodowany wieloletnim brakiem
remontów a częstokroć prymitywnymi technologiami wzniesienia. Świadomość takiego stanu rzeczy
powoduje podejmowanie przez grona profesjonalistów prób nagłośnienia problemu. Ich celem jest
zachowanie świadectwa czasu – dziedzictwa naszej
przeszłości. Dziedzictwa, które na obszarze wielu
współczesnych miast stanowi zdecydowaną domi-
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nantę kubaturową. Dziedzictwa, które wymaga trudnej
weryfikacji jakościowej.
Dziś architektoniczny dorobek PRL-u podzielić
można na obiekty uznane za zabytki, dobra kultury
współczesnej i pozostałe pozostawione niejako własnemu losowi.
–– zabytki – zdefiniowane jako nieruchomość, ich
części lub zespoły, które są dziełem człowieka
i stanowią świadectwo minionej epoki, a których
zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na swoją wartość artystyczną, naukową
lub historyczną, obiekty te wpisano do rejestru
zabytków, na mocy Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – podlegają one stosownej
ochronie prawnej. Doświadczenie wskazuje jednak
na niezwykle długotrwałe procedury dokonania
stosownych wpisów oraz kłopoty z określeniem
konkretnych obszarów podlegających ochronie
(np. detal, kolorystyka, itp…). Ponadto każda z decyzji o objęciu budynku ochroną prawną budzi kontrowersje a wręcz sprzeciw, podnoszone głównie
przez środowiska poza architektoniczne. Wynika
to z cezury czasowej, która obecnie powoduje
wpisywanie do rejestru zabytków obiekty powstałe
w latach 40. i 50. Stąd ich znikoma ilość.
–– dobra kultury współczesnej – zdefiniowane jako
warte zachowania obiekty i przestrzenie architektoniczne stanowiące dorobek naszych czasów,
którymi mogą się stać pomniki, miejsca pamięci,
budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków,
założenia urbanistyczne i krajobrazowe, na mocy
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Działanie ustawy w wielu
polskich miastach zaowocowało dyskusjami prowadzonymi w środowiskach skupionych wokół
SARP-u. W kilku – profesjonalnymi publikacjami.
Niestety doświadczenia wskazują również na długotrwałe procedury ustalenia list obiektów uznanych za dobra kultury współczesnej, brak spójnych

kryteriów ich wyboru, wielokrotnie brak kompetencji
osób dokonujących weryfikacji obiektów, a ponadto skomplikowane i długotrwałe procedury
wprowadzenia ich do stosownych dokumentów
planistycznych czynią z tej formy ochrony działania
mało skuteczne.
–– pozostałe obiekty – nie podlegające ochronie
stanowią najbardziej liczną i zróżnicowaną grupę,
do której przynależą zarówno architektoniczne
dzieła jak i budowlana powszechność. Obok siebie
sąsiadują tu świątynie, wielkie obiekty sportowe
i przemysłowe oraz blokowiska.
Architektura PRL-u zdaje się być „modna” – „króluje” na wielu forach internetowych – zwłaszcza takich,
na których każdy jest w stanie zamieścić swój osąd.
Stają się one miejscem publicznej debaty, w którym
głos profesjonalisty sąsiaduje i jest prezentowany na
równych prawach z głosem laika całkowicie nieprzygotowanego do odbioru sztuki. Ta zaś jak powszechnie
wiadomo nie podlega prawom demokracji i głosowania. Piękne nie jest to, co większość za takie uznaje,
lecz to co wskaże uprawniony do tego profesjonalista
– taka jest jego powinność wobec społeczeństwa.
Niestety w wirtualnym świecie prawa te ulegają przewartościowaniu. Mechanizm ten sprzyja zwłaszcza
negacji konkretnych obiektów – zwłaszcza tych zlokalizowanych w cennych inwestycyjnie miejscach.
Stan taki nie sprzyja szerzeniu rzetelnej wiedzy
o architekturze PRL-u, nie gwarantuje odpowiedniej
oceny i ochrony, a tym samym zachowania dla kolejnych pokoleń cennych realizacji tego okresu, które
w walce z potężną siłą kapitału i wolnego rynku ulegają
zniszczeniu. Sytuacja ta jest o tyleż skomplikowana,
iż PRL-owskie realizacje niszczą kolejne pokolenia
architektów, wypierających, uzupełniających i dopełniających najnowszymi realizacjami dziedzictwo
przeszłości. Stan ten spowodowany jest ich naturalną
chęcią zaistnienia przy braku wiedzy odnośnie do
wartościowania substancji zastałej. Braku znajomości
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kontekstu ich powstania i związku z tendencjami sztuki
europejskiej i światowej tego okresu. Giną więc całe
obiekty (niekiedy wkomponowywane w nowe struktury), detale architektoniczne (deformowane elementami
termomodernizacji), świadomie projektowane widoki,
osie i panoramy. Giną przestrzenie wolne, w kategoriach wolnorynkowych – bezużyteczne, dopełniające
i współgrające z PRL-owską architekturą.
Rozstrzygnięcia istniejącego stanu należy poszukiwać w radach S. Giediona nawołującego do oceny
architektury przez pryzmat jej kontekstu czasowego.
Wyłącznie popularyzacja wiedzy o czasie i uwarunkowaniach powstania konkretnych obiektów może
przyczynić się do ich rozumienia i docenienia a w rezultacie zachowania. Zachowania ducha czasu okresu
ich kreacji. Ducha, który powinien nieść przesłanie idei
nie zaś powielanie przeszłości. Dziś wiedza ta zdaje
się pozostawać poza współczesnymi publikacjami
książkowymi i elektronicznymi. Obszar oczywisty
w ocenie starszego pokolenia architektów (żyjących
i tworzących w omawianym okresie), w grupie młodszych pozostaje niemalże całkowicie nierozpoznany

co wynika z „wymknięcia się” tej, niewątpliwie trudnej,
problematyki z procesu edukacyjnego. Ten stan nałożony na brak publikacji (wzorców oraz ich kontekstu)
wielokrotnie skutkuje niezrozumieniem podstawowych
zasad kreacji i wytycznych formalnych remontowanych
i przebudowywanych budynków. Architektura PRL-u,
niosąca niezwykłe zróżnicowanie stylistyczne i jakościowe, wielokrotnie traktowana bywa jako monolit
– zły, gdyż obciążony uwarunkowaniami politycznymi
i fatalną jakością wykonawczą, zły ponieważ nierozpoznany i niepopularny.
Dziś świat teorii architektury winien utrwalić w historii architekturę dnia wczorajszego – architekturę PRL.
Znaleźć dla niej stosowne miejsce w świecie rzeczywistym i w świecie wiedzy o architekturze. W obszarze
materialnym – zachowując czytelność idei twórczej
kreacji. W obszarze wiedzy – dokumentując, wartościując i rozpowszechniając realizacje tamtego czasu
w kontekście ducha i uwarunkowań epoki. Szczególne
miejsce zająć tu powinna wiedza o ideach i poglądach
epoki, o drodze od myśli, inspiracji, pomysłu do dzisiejszej oceny architektonicznego dzieła.
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Oryginalność – metoda czy cel?
Originality – method or goal?
Artykuł jest próbą nakreślenia problematyki oraz sformułowania pytań i wątpliwości, budzących się w kontekście zagadnień i definiowania architektury oryginalnej. Na przykładzie domu towarowego Prada w Tokio
przeprowadzono analizę czynników wpływających na projekt architektoniczny budynku, by wyszczególnić
te, które mogą stanowić o wybitnej sile oddziaływania i oryginalności obiektu w momencie jego kreacji.
Słowa kluczowe: architektura współczesna, oryginalność, dom towarowy

The article attempts to outline the issues and form questions and doubts, emerging in the context of defining
‘original’ architecture. Based on the example of the Prada department store in Tokyo, factors influencing the
architectural design of the building are analyzed to specify those that may testify to outstanding influence
and originality of the object at the time of its creation.
Keywords: contemporary architecture, originality, department store
Tworzenie architektury łączy się ze znajdowaniem
czegoś posiadającego siłę i piękno (…) Położenie
kilku przedmiotów jeden na drugim nie wystarczy.
Z tego musi powstawać jakiś rodzaj inwencji. Proces
tworzenia podąża w ślad za pomysłami [1].
Przywołane powyżej stwierdzenie Thoma Mayne’a
skłania do rozważań, czy kreatywność twórcy-architekta jest implikacją poszukiwań alternatywnych
albo niekonwencjonalnych metod urzeczywistnienia
w materii idei klasycznego piękna, czy rzeczona
inwencja jest synonimem fantazji, ekstrawagancji
i nowatorstwa, które samo w sobie stanowi o sile
(i wartości..?) tworzonej architektury. Negacja i odwrócenie się od przyjętych i akceptowanych kanonów
estetycznych – czy to jest droga do tworzenia archi-

tektury oryginalnej? I gdzie leży przyczyna takiego
postępowania – czy to egocentryczne pragnienie
architekta do nadania indywidualnego charakteru
budynkom i przestrzeni oraz, jak analizuje Alvaro
Siza, tęsknota za różnorodnością i obawa przed
standaryzacją [2], a tym samym anonimowością
architektury inicjuje ten proces? Ale – czy klasyczne
i, zdawałoby się, uniwersalne zasady i wartości determinujące piękną architekturę istnieją, aby w oparciu
o nie tworzyć awangardowe interpretacje..? Czy,
przewrotnie, wszystkie nowe budynki, które nie są
kopią lub wyraźnym cytatem dokonań poprzednich
pokoleń można nazywać oryginalnymi..?
Nie ma czegoś takiego, jak ponadczasowe wartości [3] [w architekturze – przyp. autora] – twierdzi
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1. Rzut poziomu parteru (rys. wg Detail, Glass Construction, Vol. 2, 2004)
2. Przekrój (rys. wg Detail, Glass Construction, Vol. 2, 2004)
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Jaques Herzog i rozwijając myśl dodaje: coś takiego
jak tradycja już nie istnieje. Ten fakt jest prawdziwy nie
tylko w dziedzinie architektury, ale również w innych
obszarach naszej kultury. Architekt, w swojej twórczej
działalności, nie może już bazować na tradycyjnych
informacjach. Oznacza to, że cała pewność i oczywistość architektonicznej pracy, która miała miejsce
(…) – zniknęła. Architekt musi opierać swoją pracę na
czymś innym – tym, co sam jest w stanie wnieść do
projektu (…) Nie opłakujemy takiego braku tradycji,
ponieważ otwiera to nam nowe, wcześniej nieistniejące możliwości, które oferują nam nowe materiały,
nowe narzędzia [4].
Gwałtowny w ostatnich dziesięcioleciach rozwój
technologiczny stwarza niebywałe możliwości materializowania (czy wszystkich..?) architektonicznych
idei kształtów [5]. Odkrywczość i odwaga takiego
działania reprezentowana jest poprzez zaskakujące
formy budynku, nowatorskie systemy konstrukcyjne,
innowacyjne materiały, nietypowe zestawienia kolorystyczne, czy wreszcie przeczące przyjętym standardom rozwiązania funkcjonalne… Oryginalności
architektury w momencie jej kreacji można doszukać
się w sposobie traktowania poszczególnych, wymienionych wyżej zagadnień projektowych, których
finalne zestawienie i korelacja składa się na całość
kompozycji architektonicznej i stanowi o jej sukcesie
w kategoriach estetycznych.
Przykładem poszukiwań oryginalnych rozwiązań
w kontekście zdefiniowanej funkcjonalonie przestrzeni
oraz ściśle wyznaczonego miejsca, które ma swoją
tożsamość i ograniczenia może być epicentrum domu
mody Prada w tokijskiej dzielnicy Aoyama projektu
duetu Herzog&De Meuron.
Budynek ten wyłania się z architektonicznie niejednorodnego, niespójnego otoczenia i swoją dobitną
formą, w ślad myśli J. Żórawskiego, gra rolę ważną
wśród nieważnych (…) tworząc silną dominantę [6].
Jego kształt oraz rozplanowanie przestrzeni placu wo-

kół budynku wywodzi się z ograniczeń planistycznourbanistycznych, którym projektant musiał się podporządkować (m.in. niezbędna odległość od budynków
sąsiednich czy bariera wysokości). Nowatorski jest
kompleksowy sposób objęcia struktury konstrukcyjnej
obiektu, kształtowania przestrzeni funkcjonalnych,
rysunku elewacji i zewnętrznego placu wspólnym
mianownikiem – wariacją na temat elementarnego
kształtu trójkąta i rombu. Połączenie wymienionych
komponentów w stabilną całość – oprócz niezaprzeczalnego efektu spójności estetycznej – zapewnia bryle budynku konstrukcyjną sztywność i niewrażliwość
na ruchy sejsmiczne podłoża. „Kryształowy” budynek
zaskakuje trójwymiarową fasadą, która błyskawicznie
potrafi zamienić się w interaktywny ekran projekcyjny.
Zróżnicowanie typów szklenia (tafle płaskie, wklęsłe
i wypukłe oraz w pełni przezierne i nieprzejrzyste)
zdumiewa dodatkowo – kadrując, adekwatnie do
zamysłu kreatorów mody i autorów ekspozycji, wgląd
do wnętrza obiektu.
To niekonwencjonalne podejście do myślenia
o architekturze domu towarowego jest, w dużej
mierze, wynikiem przemian w sposobie zabiegania
o klienta. Obecnie budynek wykorzystywany jest jako
wizytówka marki i jednocześnie jedno z najlepszych
narzędzi jej promocji.
Co powinno charakteryzować idealny dom towarowy? – pyta Przemysław Trzeciak, a zarazem odpowiada: jak najlepsze możliwości ekspozycji i reklamy towaru. Sam budynek powinien narzucać się przechodniowi,
a przejrzyste wnętrze ukazywać bogactwo towarów [7].
Ta krótka i jakże trafna charakterystyka podstawowych
założeń funkcjonalno-przestrzennych nadal pozostaje
aktualna i jest adekwatna do przytoczonego przykładu, natomiast kompozycji bryły i elewacji nie tworzy
już – tradycyjny do tej pory – horyzontalny charakter
budynku, wynikający z regularnego podziału obiektu
na „piętra handlowe”. Niepowtarzalna, oryginalna architektura ma przekształcać i nadać nowy sens aktowi
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zakupu, tworząc atmosferę analogiczną do tej, jaką
odnajdujemy w galeriach sztuki – bardzo indywidualną,
niepowtarzalną, wręcz doświadczalną. Komponowanie
i aranżacja przestrzeni wewnątrz budynku ma dodatkowo potęgować to odczucie. Jej nieprzewidywalność
i nie odwoływanie się do tradycyjnych schematów
funkcjonalnych powinno umożliwić klientowi proces
eksploracji budynku, który krok po kroku odkrywa
przed nim kolejne sekwencje wnętrz.

Jacques Herzog twierdzi, że czas jest częścią
projektu [8]. A więc również fakt, czy dziełu architektonicznemu można nadać miano oryginalnego – pod
względem nowatorstwa czy fantazji – jest w znaczącej
mierze wypadkową czasu, w którym powstaje. Wydaje się, że projektantom domu mody Prada udało
się wykorzystać możliwości czasu teraźniejszego, by
w odkrywczy sposób przetworzyć ideę architektonicznego archetypu obiektu handlowego.
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[5] M. Misiągiewicz, O prezentacji idei architektonicznej,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
1999, s. 51.
[6] J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1962, s. 29.
[7] P. Trzeciak, Przygody architektury XX wieku, Warszawa
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[8] J. Herzog, op.cit., s. 23.
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Justyna Kobylarczyk*

Współczesne rozważania na temat architektury – formy
i jej otoczenia
Contemporary ruminations on architecture – a form with
its surroundings
Ze względu na liczne głosy sprzeciwu pochodzące z ust światowej sławy architektów wobec systemowości
architektury słuszne wydaje się stwierdzenie, że jej zdefiniowanie jest bardzo trudne, a nawet w dużej mierze niemożliwe. Realne natomiast jest określenie elementów szczególnie ważnych dla jej analizy. To między
innymi forma i jej otoczenie, a także funkcja i przeznaczenie tej formy.
Słowa kluczowe: architektura, filozofia, forma, czas, przestrzeń, otoczenie
Considering numerous dissentient voices coming from the mouths of some world-famous architects against
the systematization of architecture, the opinion that it is very difficult or even – to a large extent – impossible
to define it seems valid, whereas determining elements which are especially important for analyzing it is
feasible. It includes a form with its surroundings as well as the function and the intended use of this form.
Keywords: architecture, philosophy, form, time, space, surroundings
Różnica między rozmową o przestrzeni oraz przestrzeni
kreowaniem zanika w tym samym stopniu, w jakim kończy
się prymat tego, co wizualne, nad tym, co werbalne albo
na odwrót. Znikają dylematy w rodzaju: budynki czy niebudynki, pojęcia ogólne czy szczegółowe nakazy, przestrzeń mentalna czy przestrzeń fizyczna. W końcu słowa
o architekturze stają się pracami architektonicznymi.
Bernard Tschumi, „Preface”. A Space: A Thousand Words,
Milan 1975

1. Filozofia przestrzeni niegdyś
Rozważania na temat architektury skupiają się
wokół zagadnień związanych z przestrzenią i formą.

Architektura jest obecna w konkretnym miejscu i czasie, a jej oryginalność jest cechą ulotną. Dziś wiemy,
że trudno dyskutować o architekturze pomijając jej
otoczenie. Niegdyś uważano inaczej.
Kartezjusz w swej Rozprawie o metodzie przedstawił główne myśli opierające się na poszukiwaniu
filozofii życia i tego co ważne. Uznał, że nic nie jest
pewne, bo wszystko to co dzieje się na jawie przyszło
do nas w czasie snu, a więc jest nieprawdziwe, co
oznacza, że wszystko to, co kiedykolwiek dotarło do
naszego umysłu jest tak samo prawdziwe jak złudzenie senne. Upierając się, że wszystko jest fałszywe
stwierdził, że poświęca się myśleniu. W ten sposób
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powstała pierwsza zasada – Myślę więc jestem. Kolejnym pytaniem, jakie nurtowało Filozofa, było w jaki
sposób jestem? Kartezjusz odrzucił istnienie: ciała,
świata i miejsca – te elementy nie były mu potrzebne
do myślenia. Kontekst miejsca, przestrzeni, otoczenia
można uznać za złudzenie.
Gottfried Wilhelm Leibniz uważał, że świat jest
zbiorem monad – indywidualnych jednostek siły. Ich
liczba jest nieograniczona, a różnice między nimi wynikają z różnego stopnia doskonałości. Nie ma dwóch
jednakowych monad. Monady nie są też zależne od
czynników zewnętrznych – nie mają okien ani drzwi. Nie
oddziałują na siebie. Filozof uważał, że istnieje zgodność między monadami i jest ona wynikiem harmonii
przedustawnej stworzonej przez Boga. Zgodność tą Leibniz wytłumaczył posługując się przykładem zegarów,
które idą zgodnie, choć na siebie nie oddziałują. Świat
w ten sposób stworzony jest najlepszy z możliwych
– stworzył go Bóg. Nie ma w nim czasu i przestrzeni.
Otoczenie więc to złudzenie. Postulat ten potwierdza
także teoria bytu. Byty to monady, które posiadają całą
prawdę o sobie, są niezmienne – są w każdej chwili takie
same. Jeśli są w każdej chwili takie same to znaczy,
że poszczególne chwile między sobą się nie różnią.
Czas więc jest złudzeniem, podobnie jak przestrzeń,
ponieważ między monadami nic nie ma.
2. Architektura dziś
Współczesne poglądy na temat architektury skupiają
się nie tylko na samej formie, ale także na przestrzeni,
w jakiej się ona znajduje.
Ewa Rewers miasto postrzega jako liczne i wciąż
produkowane przestrzenie kulturowe, miejsca, ale
także i przestrzenie multimedialne. Historie miast porównuje do sieci zdarzeń rozgrywających się w czasie
i przestrzeni, na którą nakładają się inne sieci łączące
drobne epizody – drobiny, które dostosowują się do
zmian w świadomości historycznej i wyrażają się
opowieściami.

Zdarzenia toczą się w konkretnej przestrzeni i czasie. Niekiedy natura wydaje się ich najważniejszym
elementem.
Kiedy po kilku godzinach prowadzenia samochodu
wśród pustynno-górzystego krajobrazu amerykańskiego
środkowego zachodu na linii horyzontu dostrzeżemy
nagle sylwetę Las Vegas, ten nowy obraz, nowa dwuwymiarowa forma staje się nie czym innym właśnie jak
zdarzeniem w przestrzeni [1]. Owa sylweta wchodzi
w relacje z otoczeniem, które wysuwają się na pierwszy
plan. To pierwsze wizualne doświadczenie poznania
nowej formy (Las Vegas) jako niepowtarzalnej i nieoczekiwanej szybko ulega zatarciu. Dojeżdżając do
kolejnych miast wiemy czego możemy się spodziewać,
co zobaczymy. Będzie to kolejna sylweta miasta – rozpoznawana nowa forma.
Ewa Rewers uważa również, że przestrzenie,
w których poruszamy się to miejsca interferencji,
w których dochodzi do mnożenia i nakładania się
pustki. Stanowi ona warunek dla zaistnienia formy.
W tej przestrzeni pustki od formy odciąć nie sposób.
Obie – łącznie – ustanawiają warunki, w których mogą
dopiero się pojawić: wypowiedź, obraz, pojęcie, sztuka, muzeum, a więc wszelkie sposoby wytwarzania
i społecznego przekazywania znaczeń. Pustka i forma
są możliwością i koniecznością zarazem wyłonienia się
przedmiotów i pojęć, które szukają swojego miejsca
pomiędzy niewypowiedzianym, niewidzialnym, niepojętym (pustką) a tym, ku czemu się ono zwraca (forma), by przedstawić się, by pojawić się w zmysłowej
percepcji i świadomości współczesnych [2].
Autorem wielu rozważań na temat formy i przestrzeni jest Jacek Gyurkovich, który analizując jej
charakter i siłę przekazu badał oddziaływanie formy
na otoczenie i odwrotnie. W swojej pracy rozróżnił
dwa typy form – mocną i słabą. Forma mocna skupia uwagę obserwatora wyróżniając się z otoczenia.
Jest zapamiętywana jako charakterystyczny element
w przestrzeni, pewnego rodzaju znak pozwalający na
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identyfikację danego miejsca. Wyróżnia się na jego
tle ze względu na odmienność: skali, uformowania,
materiału, faktury i koloru.
Formą mocną może być zarówno pojedynczy
obiekt jak i zespół obiektów, a także przestrzeń –
wnętrze ukształtowane w szczególny sposób przez
elementy często pozbawione indywidualnych cech
charakterystycznych. Niekiedy także negatywna
przestrzeń wnętrza urbanistycznego staje się mocną
formą. Wydaje się więc słuszne analizowanie formy
w kontekście jej otoczenia.
Na temat architektury – a więc formy i przestrzeni – swoje poglądy zaprezentował, między innymi,
Antonio Monestiroli, autor książki Tryglif i metopa.
Dziewięć wykładów o architekturze, który uważa, że
współczesne poglądy na temat architektury należy
traktować jako kontynuację dorobku wielkich twórców. Tę samą myśl przekazuje Lukács: architektura
jest przestrzenią rzeczywistą, odpowiadającą celom,
dla których została zbudowana; jej prawdziwy cel
tkwi w wywoływaniu tej odpowiedniości. Poprzez
przywoływanie takich odniesień architektura spełnia
swoje zadanie.
Architektura to zbudowana przestrzeń, w której toczy się życie człowieka, zatem odmienna od
alegorycznej przestrzeni malarskiej; jej formy będą
przywoływać walory właściwe danej kulturze. Kopiec
Loosa jest zbudowaniem realnej, odpowiedniej (dla
pochówku) przestrzeni, która unaocznia swoją odpowiedniość [3]. Zaprezentowane definicje nie pomijają
przestrzeni – miejsca występowania form, które wobec tego posiadają także ważne dla siebie otoczenie,
a ich szczególną cechą jest sens powstania – funkcja. Architektura pojmowana jest według Autora
jako przestrzeń dla form, które w niej istnieją, które
pełnią w niej swoją indywidualną rolę. Otoczenie nie
jest wyobraźnią, czy też odtworzonym obrazem jak
w przypadku przestrzeni malarskiej, a realistycznym
otoczeniem form, miejscem między nimi.

Definicję miejsca, otoczenia, terytorium, lokalizacji i miejscowości prezentuje Janusz A. Włodarczyk
– twórca Literackiego słownika architektury. Wybór
subiektywny. Profesor uważa, że miejsce jest przestrzenią, z którą łączy nas emocjonalna, duchowa
sfera. Wyróżnia więc także w swojej książce pojęcie
ducha miejsca rozumianego jako przestrzeń własna,
charakteryzująca się własnością bardziej faktyczną niż
formalną, choć dobrze, gdy oba warunki są spełnione (…) Otoczenie jest w miarę bardziej obiektywne,
jednoznaczne, może być bliższe lub dalsze, można
je stosunkowo łatwo określić, ideą jego jest krąg,
koło.
Pojęcie terytorium jawi się jako przestrzeń i powierzchnia o bardziej konkretnych od miejsca granicach i wielkości, łatwiej dających się określić (…)
Formalnie wybór miejsca nazywamy lokalizacją: pod
budynek, osiedle, miasto (…) [4].
Otoczenie form architektonicznych to także środowisko zamieszkania. Jak wykazały badania socjologiczne
i urbanistyczne prowadzone w: Jarosławiu, Łańcucie,
Przeworsku i poniekąd Levočy [5] otoczenie, w jakim
mieszkamy ma bardzo duże znaczenie. Poza stanem
technicznym wnętrza mieszkalnego, jego wyposażenia
w poszczególne instalacje mieszkańcy wybranych do
analizy miast cenili sobie między innymi: estetykę otoczenia, bliskość dóbr kultury oraz kontakt z zielenią.
Ponadto od otoczenia wymagali spełnienia warunków
w zakresie: intymności i spokoju, bezpieczeństwa, odpowiedniego wyposeżania i stanu zadbania. Otoczenie
domu, czy też miejsca pracy często staje się ważnym
elementem życia wielu z nas. To w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania szukamy: przedszkola, szkoły,
poczty, sklepu, parku, różnorodnych form aktywności
fizycznej jak i manualnej.
Użytkownik utożsamia się z miejscem zamieszkania.
Forma architektoniczna pozwala rozpoznawać miejsca,
nadawać im cech tożsamości. Poczucie tożsamości
użytkownika z miejscem jest wartością [6].
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3. Podsumowanie
Współczesne poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytanie czym jest architektura opierają się
na ugruntowanej i uznanej już wiedzy na ten temat
i analizie tego co w tej definicji najważniejsze. Wielu
teoretyków i filozofów niegdyś podważało istnienie
przestrzeni. Analiza formy w kontekście miejsca, jej
otoczenia wydawała się więc niemożliwa. Dziś wielu
naukowców zastanawia się, czy przestrzeń nie jest
najważniejsza w pojęciu architektury. Prezentowana
jest jako miejsce zdarzeń. Miejsce, w którym toczy się
życie obok form, obiektów o swoim indywidualnym
charakterze i przeznaczeniu.
Bernardo Tschumi w książce Event Cities prezentuje wizję miasta jako miejsca dla zdarzeń nie miejsca

zdarzeń. Natomiast w książce Spaces and Events
zwraca uwagę na dominującą aż po lata 70. XX w.
tendencję do definiowania architektury jako wiedzy
o formach oraz historii stylów. Bernardo Tschumi występuje przeciw systemowości architektury. Uważa, że
punktem wyjścia jest nieskończona liczba kombinacji
i transformacji.
Podążając za tą myślą należy uznać, że właściwie
niemożliwe jest jednoznaczne, jednomyślne zdefiniowanie architektury ze względu na jej zmienność i brak
systemowości. Niemniej jednak wyróżnić można
szereg elementów, bez których trudno prowadzić
rozważania na jej temat. Tymi elementami są forma,
przestrzeń, a więc i otoczenie, a także przeznaczenie
i cel.
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Krajobraz z architekturą. Sztuka kształtowania
przestrzeni w Poznaniu ostatniego stulecia
Landscape with architecture. The art of forming space
in the last century in Poznań
Poszukiwanie definicji architektury dziś najprościej przeprowadzić omawiając instruktywne przykłady współczesnych realizacji. Najbliższa przestrzeń małej ojczyzny wydaje się do takich badań odpowiednia. Analiza
relacji między przestrzenią architektoniczną a zielenią i krajobrazem otwartym Poznania w ostatnim stuleciu
ukazuje cechy dzisiejszej architektury miasta na tle jej ewolucji.
Słowa kluczowe: przestrzeń architektoniczna, struktura zieleni, krajobraz miejski

The simplest way of searching for the definition of architecture today is by discussing instructive examples
of modern execution. The closest area of small homeland seems for such research most proper. Analysis
of relations between architectural space, greenery and opened landscape shows features of contemporary
architecture in the last century Poznan on background of its historical evolution.
Keywords: architectural space, urban greenery system, cityscape
Poszukiwanie definicji współczesnej przestrzeni
architektonicznej najprościej przeprowadzić analizując instruktywne przykłady współczesnych realizacji.
Pozwolą one sformułować, choćby na własny użytek,
praktyczną teorię architektury dziś. Problematyka
relacji współczesnej architektury z otoczeniem stanowi obecnie jeden z ważniejszych tematów dyskusji. Najbliższa przestrzeń małej ojczyzny wydaje
się do takich badań odpowiednia: obserwowana
w długotrwałych procesach, ze wszystkimi uwarunkowaniami, sprawdzona w wielokrotnym, osobistym

użyciu. Tematem refleksji będzie Poznań, którego
architektura w ostatnim stuleciu uchodziła za pozbawioną spektakularnych realizacji [1], często natomiast
podkreślano jej harmonijne powiązanie z kontekstem
przestrzennym.
1. Upiększanie przez gospodarowanie
Specyfiki przestrzeni architektonicznej współczesnego Poznania należy doszukiwać się oczywiście
w średniowieczu. Jednym z jej źródeł jest prawo
budowlane funkcjonujące w Poznaniu od 1835 roku.

* Kodym-Kozaczko Grażyna, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania
Przestrzennego.
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Także w 2 ćwierci XIX wieku zaczęły się kształtować
charakterystyczne powiązania przestrzeni architektonicznej z zielenią. Wrażliwość na krajobraz otwarty
budziła się niezależnie od „urzędującej” kultury niemieckiej. Grupa wielkopolskich ziemian wzorujących
się na reformach Dezyderego Chłapowskiego z Turwi
pod Kościanem, przeprowadziła przy okazji uwłaszczenia chłopów, przestrzenną przebudowę swoich
majętności. Wprowadzenie tzw. nowego rolnictwa
połączono z tworzeniem pasów wiatrochronnych,
klinów zieleni, alej przydrożnych, żywopłotów, zadrzewień śródpolnych, ochroną lasów, przebudową
systemu wodnego powiązanego z zielenią. Nowe
folwarki miały być przede wszystkim funkcjonalne
i ekonomiczne, jednocześnie starannie, zgodnie
z zasadami ogrodnictwa krajobrazowego, wkomponowane w przestrzeń majętności [2]. Ten sposób
uprawiania rolnictwa określony został mianem upiększania przez gospodarowanie [3]. Jego składnikiem
była odpowiedzialność za jakość ojczystego pejzażu,
już na początku XIX wieku uznana przez Izabelę Czartoryską za obowiązek każdego polskiego patrioty [4].
Wrażliwość na relacje krajobraz – architektura stała
się elementem etosu wielkopolskiej elity.
W przestrzeni Poznania na szeroką skalę kompozycję krajobrazową wprowadzono dopiero na początku XX wieku, gdy na miejscu pierścienia umocnień
XIX-wiecznej twierdzy pierścieniowej Josef Stübben
zaprojektował wzdłuż ringu, otaczającego śródmieście, dzielnicę reprezentacyjną [5]. Okna i prospekty
widokowe, panoramy ramowane zielenią, ożywiły
przestrzeń miasta, w której pojawiła się wystudiowana
spontaniczność, pozornie przypadkowa malowniczość. W przeciwieństwie do ringu wiedeńskiego
i kolońskiego założenie poprowadzone swobodniej,
otwarte było zewnętrzną pierzeją, ukształtowaną
przez skwery i parki, ku nowym dzielnicom. Powstała
modelowa dla XX wieku przestrzeń architektoniczna,
którą można opisać jako „grę brył w świetle i zieleni”.

W planie strefowym powiększonego Poznania (1914),
również autorstwa Stübbena, zielona obwodnica ringów stanowiła początek dwóch promienistych pasm
zieleni, biegnących ku nowym dzielnicom wzdłuż
cieków wodnych. Obie koncepcje Stübbena stały się
fundamentem poznańskiej urbanistyki w XX wieku,
rozwijającej idee wiązania przestrzeni architektonicznej z zielenią i krajobrazem otwartym.
Koncepcję urbanizacji opartej na klinowo-koncentrycznym wielofunkcyjnym systemie zieleni miejskiej
rozwinął w latach 30. Władysław Czarnecki. Punktem
wyjścia była topografia miasta: promienisty układ dolin
rzecznych służących retencji oraz system przestrzenny
pruskiej twierdzy pierścieniowo-fortowej z zachowanymi kręgami objętymi zakazem zabudowy. Strukturę
zieleni tworzyły dwa podstawowe komponenty: kliny
i obwodnice, wnikające w głąb historycznych i projektowanych dzielnic mieszkaniowych [6]. Przestrzeń
publiczna z dominacją zieleni miała tworzyć nowe
standardy życia społecznego w demokratycznym mieście. Kontrast otwartych terenów rekreacyjnych oraz
intensywnej zabudowy miał odtąd stać się znakiem
firmowym przestrzeni Poznania. Koncepcja Czarneckiego – nowatorska i pragmatyczna jednocześnie,
a cele i zasady realizacji systemu zieleni zwiastowały
współczesne koncepcje zrównoważonego rozwoju
środowiska miejskiego.
Także faszyści rozpoznali ducha przestrzeni Poznania, adaptując międzywojenny plan ogólny. Rozbudowa przyszłej wizytówki hitlerowskiego wschodu
miała polegać na harmonijnym wpisaniu miasta
w „ojczysty” krajobraz. W planie urbanistycznym Walthera Bangerta (1940) starannie opracowane zostały
granice Poznania. Plan regionalny Hansa B. Reichowa
(1942), po II wojnie światowej autora koncepcji miasta
organicznego, oparty na przemyślanych relacjach
topografii, warunków przyrodniczych oraz zabudowy,
polegał m.in. na komponowaniu krajobrazu miejskiego ramowanego przestrzenią otwartą [6].
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Powojenny plan ogólny Poznania (L. Tomaszewski, T. Płończak; J. Czarnecka i Z. Zieliński), posiłkując
się faszystowskimi opracowaniami, rozwijał koncepcje
pejzażu miejskiego. Pasma zieleni, pojawienie się
nowych tafli sztucznych zbiorników wodnych dawały
możliwość starannego projektowania panoram, prospektów i okien widokowych nie tylko dla ekspozycji
odbudowywanych zabytkowych dzielnic, ale również
nowo projektowanych. Niestety w latach 50. gwałtowne uprzemysłowienie Poznania, uniemożliwiło realizację obwodowych elementów systemu zieleni. W planie
ogólnym z 1962 roku, pojawiły się co prawda, nowe
kliny, wyposażone w sztuczne zbiorniki wodne, ale
ostatecznie nie zostały zrealizowane [6].
2. Z zieleni, nieba, wody i białej architektury [7]
Miejscem, które najlepiej obrazuje specyfikę poznańskiej publicznej przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej ostatniego stulecia jest wschodnie pasmo
systemu zieleni – Klin Cybiński. Jego rozwój ilustruje
wspólną pracę pokoleń architektów, działających
w różnych systemach politycznych oraz okresach
artystycznych, dzięki czemu powstało założenie,
które pod koniec XX wieku stało się ikoną miasta.
Osią układu jest dolina Cybiny, urozmaicona licznymi
zbiornikami wodnymi oraz rozlewiskami, posiadająca
wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Tradycje rekreacji sięgają tu 1 połowy XIX wieku. Na początku XX wieku, aby umożliwić spotkania i ćwiczenia
sportowe polskim organizacjom niepodległościowym,
wykupiono 50 ha gruntu z przeznaczeniem na realizację Parku Narodowego. W 1917 roku jego projekt
opracował architekt Adam Ballenstedt. W nowych warunkach politycznych, w latach 1919–1923, usypano
Kopiec Wolności, a w 1937 roku postawiono pomnik
harcerzy poległych w powstaniu wielkopolskim. Niestety, międzywojenne koncepcje zagospodarowania
parku nie wyszły poza wstępne prace realizacyjne.
Dopiero w 1952 roku spiętrzono wody Cybiny two-

rząc jezioro Maltańskie z torem regatowym. Bernard
Lisiak, znany poznański architekt zieleni, opracował
niezwykle starannie projekt krajobrazowy założenia,
o czym świadczy zamieszczona w czasopiśmie
„Architektura” fotografia makiety całego terenu [8].
Kolejnymi składnikami Klina Cybińskiego stały się:
Park Tysiąclecia (1966), Nowy Ogród Zoologiczny na
Białej Górze (1974), zrealizowany w komponowanym
pejzażu naturalistycznym oraz kolejka wąskotorowa
(1972).
W 1980 roku modernizację podupadłego toru
powierzono Klemensowi Mikule, przygotowując
obiekt na Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie w 1990
roku. Architekt, niegdyś 3-krotny mistrz Polski
w wioślarstwie, stworzył program ideowy i funkcjonalny założenia tak aby obok wyczynowego sportu
istniały tam warunki do rekreacji i wypoczynku, a także
kultury wysokiej [9] (w ostatniej dziedzinie zamierzenie
projektanta realizuje choćby odbywający się od 1991
roku festiwal teatralny Malta). Architekt opracowując
program funkcjonalny zespołu sportowego wykorzystał ówczesną sytuację polityczną, by przywrócić
pamięć o terenach maltańskich jako kuźni patriotyzmu. Odtworzył elementy Parku Narodowego: Kopiec
Wolności i pomnik harcerzy, zniszczone w czasie
okupacji. Efektownymi składnikami funkcjonalnymi
założenia stały się m.in. całoroczny stok narciarski,
tor saneczkowy, termy, właśnie budowane na gorących źródłach solankowo-bromkowych. W projektach
do kompozycji przestrzennej włączono usytuowane
dookoła jeziora obiekty zabytkowe: późnoromański
kościół kawalerów maltańskich, liczne dzieła obronne
i elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej XIXwiecznej twierdzy fortowej, browar parowy z 3 ćw. XIX
wieku hr. J. Mielżyńskiego oraz mauzoleum rodziny
Mielochów z okresu międzywojennego.
Projektant nawiązał też do poznańskiej tradycji
kształtowania relacji przestrzeni architektonicznej
i zieleni. Zabudowa miała tworzyć uporządkowany
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krajobraz kulturowy, ale dominację oddano walorom
krajobrazu. Teren został ponownie uformowany:
nadmiar ziemi usuniętej z dna jeziora wykorzystano
do ukształtowania brzegów tworząc zupełnie nową
topografię. Do sukcesu architektury całego zespołu
zaliczyć należy rozdrobnienie skali obiektów. Tor
regatowy został miękko wpisany w brzegi jeziora,
a cały kompleks budynków i obiektów towarzyszących
sprawia wrażenie romantycznej różnorodności [10],
zharmonizowanej z przyrodą. Założenie przestrzenne
wzbogacają, widokowo z nią sprzężone, najważniejsze obiekty i zespoły zabytkowe Poznania. Ostrów
Tumski z Katedrą, Śródka z kościołami św. Małgorzaty
oraz św. Kazimierza, panorama miasta lokacyjnego
z wieżą ratuszową oraz miasto XIX-wieczne z modernistycznymi wieżowcami, a w jeszcze dalszym planie
zespół wież Zamku Cesarskiego. Tor regatowy na
Malcie, powszechnie uważany jest za jedno z najpiękniejszych tego typu założeń na świecie.
3. Daleko od Europy
Przestrzenna i ekologiczna integralność Klina Cybińskiego jest obecnie zagrożona realizacją III ramy
komunikacyjnej Poznania, której forsowany przez władze przebieg oddziela część kulturową założenia od
leśnej – naturalnej. Z kolei południowy brzeg jeziora
Maltańskiego stał się miejscem realizacji intensywnej
infrastruktury komunikacyjnej oraz handlowo-usługowej, która zastąpiła nadbrzeżne zieleńce (parcelacja
systemu zieleni, szczególnie elementów wnikających
do wnętrza miasta, nasila się w Poznaniu od końca
XX wieku). Pod względem architektonicznym nowe
budowle, nie są zharmonizowane między sobą ani
z krajobrazem otwartym. Gigantyczne pudło galerii
handlowej zawłaszczyło malownicze panoramy toru
regatowego. Sąsiadujący z nią od zachodu zespół
obiektów usługowych i mieszkalnych doskonale
ilustruje utratę zdolności kontekstualnego kształtowania architektury. Każdy budynek, choć część z nich

zaprojektowali uznani architekci, ma inny kształt,
wykonany jest z innych materiałów, w innej kolorystyce, zastosowano rozmaite pochyłościach ścian
i kształty dachów. Powstało groteskowe i chaotyczne
zbiorowisko eventów przypominające urbanistyczny
„ad hocyzm” miast Trzeciego Świata. Zabudowa
terenów retencyjnych w klinie zieleni zaburzyła nie
tylko estetykę przestrzeni, również stosunki wodne – podczas większych opadów obszar ten jest
regularnie podtapiany, co uniemożliwia korzystanie
okolicznym mieszkańcom z dotychczas dostępnych
dróg publicznych.
Czy zatem definicja „architektura – sztuka kształtowania przestrzeni” jest pełna pychy? Czy trójwymiarowy obiekt architektoniczny lub zespół urbanistyczny
mogą nie oddziaływać na otaczającą przestrzeń i nie
tworzyć z nią relacji? Jak wynika z powyższej analizy
nie mogą – kwestią jest tylko skutek tego oddziaływania. Tysiąclecia trwał cywilizacyjny proces zdobywania umiejętności tworzenia przestrzeni w skali
architektonicznej i urbanistycznej. W czasach antyku,
jego kulminacją poprzez hellenistyczną Grecję, stały
się przestrzenie publiczne starożytnego Rzymu. Jak
łatwo utracić ten dorobek, zarówno w wymiarze społecznym jak i jednostkowym, świadczy ponad tysiąc
lat trwająca historia odzyskiwania przez cywilizację
Zachodu umiejętności świadomego kształtowania
przestrzeni miejskiej. Przekroczenie w XVIII wieku
poziomu wiedzy przestrzennej starożytności wynikało
z ewolucji teorii piękna. Pojawienie się obok estetyki obiektywnej-klasycznej, estetyki subiektywnej-wrażeniowej otworzyło nowe możliwości percepcji,
a w konsekwencji kształtowania przestrzeni. Relacje
urbanistyki i architektury z krajobrazem otwartym:
upiększonym oraz naturalnym zmieniły je, budząc
nowy rodzaj wrażliwości przestrzennej. Przekształciły
też formy życia społecznego tworząc nowe rodzaje
przestrzeni publicznych i aktywności w nich. Zaobserwowana na przykładzie licznych poznańskich
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realizacji ostatnich lat utrata umiejętności czytania
i świadomego tworzenia relacji między architekturą
a krajobrazem jest z całą pewnością poważnym regresem cywilizacyjnym, cofającym w tym zakresie kulturę
miasta co najmniej do początków XX wieku. Nowe

barbarzyństwo, które nastało po okresie komunizmu,
paradoksalne w odniesieniu do sytuacji politycznej,
wypycha Poznań poza limes przestrzennej kultury
Europy, w której miasto twórczo uczestniczyło do 1
połowy XX wieku.
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Mieczysław Kozaczko*

Cykle innowacji technologicznych
i architektonicznych
Technological and architectural innovative cycles
Empiryczny sposób kształtowania formy architektonicznej zakłada, że piękno formy tkwi w jej entelechii:
ukształtowaniu nakierowanemu na cel, jaki ma pełnić. Architektoniczni empiryści raz po raz oczyszczają
formę ze szkodliwych – ich zdaniem – konwencji, redukując ją do entelechii. Następne pokolenie architektów
nadaje formom zredukowanym walor nowego klasycyzmu. Próby takich kulturowych redefinicji powtarzają
się regularnie od czasów sentymentalizmu.
Słowa kluczowe: architektoniczny empiryzm i racjonalizm, technologiczny sentymentalizm,
cykle innowacji Kondratieffa
Beauty of the building, rooted in its structure, is not given evidently. We can detect it in rational speculations.
Architectural empiricists redefine relations between created forms and the nature of the environment, whilst
the next generation of architects gives the classic expression to “empirical” forms. Such attempts have been
recurring for times of the sentimentalism.
Keywords: architectural empiricism and rationalism, technological sentimentalism,
cycles of technological innovations
Dwie definicje piękna
Próba odpowiedzi na pytanie „czym jest architektura” stawia nas na rozdrożu. Można bowiem
uznać, że jest nią nieskrępowana ni naturą, ni kulturą
poetycka wypowiedź płynąca z natchnienia, a reguły
kreacji formy są subiektywne. Jeśli jednak dyskusja
o architekturze ma przynieść owoce, to za punkt
wyjścia trzeba przyjąć, że istnieje jakieś kryterium
piękna polegające na prawdzie, prawdziwości formy [1]. To kryterium definiuje drugi – empiryczny
– biegun pojmowania architektury wiążąc piękno

z użytecznością i trwałością. Prawda formy zawiera
się w jej funkcjonalnej przydatności, odpowiedniej
konstrukcji i ekonomice użytych środków. Piękno
architektonicznej formy trzeba wpierw pojąć, by
je odczuć. Przy czym, owo pojmowanie nie musi
oznaczać wyłącznie spekulacji werbalnych. To proces racjomorficzny [2] obejmujący również intuicję,
przeczucie dobrej formy. Zaobserwowana po raz
pierwszy niezwykła wysokość, śmiała rozpiętość
przekrycia lub niematerialna gładkość materii zrazu
zapiera nam dech w piersiach, potem wrażenie iden-

* Kozaczko Mieczysław, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Usługowej
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tyfikujemy jako ważne i jakoś wartościowe. Wreszcie
klasyfikujemy je jako piękne [3].
Wiele organizmów jest brzydkich, a jednak –
w świetle Arystotelejskiej definicji – są piękne swoją
prawdą, swoim realnym istnieniem, funkcjonowaniem
i przystosowaniem do praw natury. Czy takie piękno
to jedyna jego obiektywna definicja? Czy brzydota to
piękno nieoswojone?
„Summa theologiæ” – „summa technologiæ”
Drewniane części świątyni Hery w Olimpii są
piękne, bo ich kształty i proporcje odzwierciedlają
zdolność odpowiednio ukształtowanej materii drewnianej do trwania. Kształty te wcielają opór stawiany
niszczącym siłom, uzmysławiają piękno mądrej formy przeciwstawne do powszechnej entropii natury.
A gdyby tak kształty te wykonać w marmurze... Będą
przecież równie piękne, a dodatkowo zyskają wymiar abstrakcyjnej ponadczasowej trwałości. W tym
miejscu następuje słynne doktrynalne nadużycie,
jedno z pierwszych w historii estetyki. Nadużycie
polega na ukrywaniu fizycznych właściwości materii: kamień nie pozwala na stosowanie szerokich
interkolumniów, dużych rozpiętości belek czy tak
rozległych wnętrz, jak jest to możliwe w przypadku
drewna. W zamian nadaje atrybut wieczności tam,
gdzie wcześniej drewniane elementy świątyń wykazywały ślady zmęczenia walką z czasem jeszcze za
życia swych twórców. Architekci greccy balansowali
między tkwiącą jeszcze w pamięci niedościgłą dla
kamienia rozpiętością konstrukcji drewnianych
a gładkością i prawie niematerialnością marmuru.
Definiując klasycyzm in statu nascendi musieli mniejsze kamienne rozpiętości oraz błędy techniczne
i skrywające je sztuczki arbitralnie zdefiniować jako
piękno. Kamień nie nadaje się do konstrukcji belkowej. Może natomiast w naturalny sposób układać
się w łuk czy kopułę. Ale tego nie chcieli skupieni
na “drewnianym klasycyzmie” Grecy.

W świątyni protodoryckiej bodaj po raz pierwszy
kształt budowli odrywa się więc od swej pierwotnej
materii. Piękno odczucia powstającego w zmysłach
widza odrywa się od piękna formy powstającej z materii. W tym punkcie architektonicznej historii abstrakcyjny umysł człowieka, zamiast na związkach kształtu
z jego materią “pierwszą”, zaczął ogniskować rozważania na analizie związków kształtu z materią “drugą”
– materią odczuć, które kształt ów wywołuje.
Słowem, klasycyzm interesuje pytanie: czym jest
piękno, zamiast: z czego piękno wynika. Definicje klasycyzmu to: piękno leży w proporcjach, liczby 5,8,13
wszczepione w części budowli sprzyjają odczuciu
piękna, także późniejsze: linie krzywe dają odpoczynek oku i radość duchowi [4]. Klasycyzm skupia się
raczej na kształtowaniu piękna w formie, aniżeli na
kształtowaniu formy w zgodzie z jej materią. Pojęcie
piękna petryfikuje się w zdefiniowanych kanonach. Ale
po pewnym czasie pojawiają się nowe technologie
obróbki tworzywa. Klasycyzm oswaja je na swój stary,
konwencjonalny sposób. Forma skuta okowami tradycji staje się wewnętrznie sprzeczna niedorzecznością
starych kanonów, w które usiłuje się włożyć nowe
zjawiska. Samochód nie jest konnym powozem (tyle,
że dziarsko hałasującym), a narastające chaotycznie
przemysłowe miasto nie jest malowniczym, spowitym
nietypowym sfumato sielankowym krajobrazem.
Najpierw więc architektoniczny empiryzm buduje formę umiejętnie wyzwalając ją z materii, potem
klasycyzm buduje odczucia obserwatora wyzwalając
je z formy, umiejętnie ją kodyfikując, racjonalizując.
Idealizuje formę dobywając jej własności z platońskiej
pleromy – świata idealnego. A ponieważ stosunek
człowieka do natury rozświetlanej technologią jest
dynamiczny, to wkrótce dotychczasowe konwencje
piękna stają się anachroniczne, co pierwsi dostrzegają znowu empiryści, umiejętnie powołując do życia
nowe formy z materii widzianej na nowo przez pryzmat
nowej technologii. Spór między platonikami i arystote-
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likami toczący się od niepamiętnych czasów w łonie
architektury mógłby nadal trwać w swej wieży z kości
słoniowej gdyby nie fakt, że nowe technologie zaczęły
coraz bardziej zmieniać nie tylko materię architektoniczną, lecz także świat dookoła, czyniąc architektów
zakładnikami nadchodzących burzliwych zmian. Nowe
technologie obróbki żelaza to nie tylko nowe środki
ekspresji materii architektonicznej. To także kakotopia
stłoczonych po horyzont niby-miast.
Fale innowacji i renowacji
Techniczny zmysł człowieka jest – w swej istocie – złożonym instrumentem poznawania rzeczywistości. Praktyczne zastosowania poznawczych
nowinek ujawniają swą „siłę rażenia” z opóźnieniem
i przez pewien czas świat płynie na innowacyjnej fali
w nieznanym kierunku. Pokolenie następujące po
innowatorach doświadcza nieprzewidzianych, także
negatywnych, konsekwencji nowości i próbuje odzyskać utraconą równowagę. A skoro podejmowane
przez stary klasycyzm próby oswajania, ignorowania
czy odrzucenia złych skutków nowej technologii okazały się nieskuteczne i anachroniczne, to pozostaje
odrzucić wiodącą na manowce kulturę wraz z jej
skostniałym klasycyzmem i wrócić do oświeconej
nowym doświadczeniem natury.
Zgodnie z teorią Kondratieffa [5] rozwój technologii
odbywa się w charakterystycznych, powtarzających się
co pół wieku cyklach, co ukazano na rysunku w postaci
fali. Wierzchołki fali zajmują innowacje technologiczne.
Są one produktem szeroko pojętej kultury. Doliny fali
są natomiast utworzone przez innowacje architektoniczne, stanowiące zawsze reakcję na skutki technologicznych nowości. Innowacje architektoniczne są
właściwie renowacjami opartymi na naturze. Dychotomia „kultura – natura” jest dynamizowana i ukierunkowywana przez rozwój technologii. Falowanie wpisano
w wykres z zachowaniem dokładnej skali czasowej, co
pozwala na dostrzeżenie charakterystycznych fluktuacji

w ich pojawianiu się. Pomiędzy zagęszczeniami cyklu
następuje szereg procesów społecznej adaptacji do
następstw technologicznych rewolucji: od buntu, po
„neoklasyczną” redefinicję po wchłonięciu technologii przez kulturę. Falowanie wzbierających innowacji
doprowadziło w końcu do rozlania się uprzemysłowienia i wyzerowało zegar kultury, biegnący już dalej
synchronicznie w takt technologii.
Technologiczny sentymentalizm
Falowanie modernizacyjnych nurtów w architekturze jest – od co najmniej XVIII wieku – koherentne
z dynamiką technologicznego postępu [6]. Każde innowacyjne przesilenie wywołuje narastający korekcyjny impuls ku ponownemu zdefiniowaniu człowieka
i jego relacji z otoczeniem. Impuls ten z reguły jest
opóźniony o 25 lat. Zatem, każde pokolenie następujące po koryfeuszach innowacji zawsze kwestionuje
wyznaczony przez nich kierunek przemian. Z biegiem
czasu do swej krytyki używa – chcąc, nie chcąc –
nowych już technologii.
Każdy kolejny cykl modernizacyjny jest zawsze
opozycyjny do istniejących kanonów. Zaczyna od
kwestionowania moralnych wartości kierunku fali
przemian, korzysta jednak z owoców tych przemian.
Właściwie mechanizm renowacji jest ciągle taki sam:
sentymentalny. Począwszy bowiem od czasów sentymentalizmu dolinę fali innowacyjnej stanowi opozycja
do klasycyzmów rozsadzanych od wewnątrz skutkami
innowacji, klasycyzmów przestających pełnić swoją
kompensacyjną funkcję estetycznego regulatora.
Porządek społeczny gubi się – po darwinowsku –
w innowacyjnym przyspieszeniu. Moralizatorzy i esteci
kwestionują więc moralne wartości postępu cywilizacyjnego. Powszechne poczucie zawodu przyznaje
prymat niezawodnemu subiektywnemu odczuciu.
Przemożna chęć powrotu do natury żąda renowacji
prawdziwej natury człowieka. Tradycyjnemu miastu
i staremu porządkowi społecznemu przeciwstawia
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się porządek nowy, oparty na wzorcach wspólnotowości. Obiecującym punktem wyjścia sentymentalnej
renowacji staje się naturalna i pierwotna prostota.
W miejsce klasycznego patosu i retoryki starych
czasów pojawiają się formy zwyczajne, pozbawione
ornamentyki, formy mowy potocznej i potocznej architektury. Z powodu swej prostoty sentymentalne środki
wyrazu „od zawsze” łatwo ulegają konwencjonalizacji,
stając się szablonami utożsamianymi z ponadczasowym stereotypem [7]. Istnienie konwencji pozwala
na identyfikację kierunku. Stąd kilkunastoletni krok,
aby przetrawione już buntownicze hasła znalazły się
w prawomocnym instrumentarium kolejnego „klasycyzmu”. Obecnie, od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego

wieku, mamy znów do czynienia z okresem redefinicji
i identyfikacji modernistycznych konwencjonalizmów
(Zweite Moderne). Jeśli wierzyć Kondratieffowi i opisanym prawidłowościom, w 2025 roku nastąpi szczyt
kolejnej odsłony architektonicznego buntu przeciw
społecznym skutkom przemian cywilizacyjnych. Owa
renowacja – modernizacja, modernizm, a właściwie
– modenizm (czyli – fonetycznie: more than -ism,
co oznacza „więcej niż – izm”) [8] podejmie kolejną
próbę nowej definicji miasta i człowieka. Z pewnością
będzie to potrzebne po erze rozkwitu rzeczywistości
wirtualnej, atomizującej wszelkie ludzkie struktury,
kojarzącej słowo „portal” raczej z internetową siecią
niż z siecią miejskich ulic i fasad.

PRZYPISY
[1] Arystoteles, Metafizyka, s. 158–215.
[2] K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, PIW, Warszawa
1986, s. 91.
[3] Mechanizm estetycznego wartościowania jest uniwersalny, powtarzalny i posiada trójwarstwową strukturę tzw.
kognitywno – afektywno – konatywną (‘dostrzec – odczuć
– ocenić’), [w:] A. Pytlak, Wartości i kryteria oceny dzieła
muzycznego, PWM, Kraków, 1979, s. 33–35.
[4] Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 3, Arkady, Warszawa
1991, s. 54.
[5] Teoria Kondratieffa była wielokrotnie podważana i kwe-

stionowana z pozycji ekonomicznych. Niemniej jednak,
za prawdziwy uznaje się mechanizm przemian technologicznych związany z wymianą pokoleń specjalistów, [w:]
N. Kondratieff, The Major Economic Cycles, 1925.
[6] M. Kozaczko, Sentymentalizm technologiczny, czyli paradoksy modernizmu, ZNPP 15, Poznań 2008, s. 359.
[7] W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna
Naukowa, Warszawa 1998, s. 133.
[8] Mezsá Oazo opisuje tym mianem fenomen Imre Makovecza, definiując przy tym definicję architektury „współczesnej”,
stanowiącej świadectwo czasów, w których powstaje.
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Magdalena Kozień-Woźniak*

Architektura dziś: sposób na miasto
Architecture today: the thing for the city
Architektura jest materią miasta, którego dynamiczne przemiany w niczym nie przypominają dziś działań
w idealnej dziewiętnastowiecznej przestrzeni. Wzajemne relacje budynków tworzą napięcia i nowe, dynamiczne miejskie przestrzenie. Architektura staje się koniecznym narzędziem filozofii w planowaniu miast.
Przykładem takich działań może być wciąganie przestrzeni publicznej do wnętrza budynku dla stworzenia
wnętrz publicznych w mieście.
Słowa kluczowe: architektura, miasto, przestrzeń publiczna

Architecture is a fabric of a city. Dynamic changes in contemporary city do not resemble operation in the
ideal space of the nineteenth century space. Mutual relations of buildings create new tensions and new
dynamic space of the city. Architecture becomes a necessary tool of the philosophy of urban planning.
Drawing public space into a building’s interior to make a series of public rooms in the city is an example
of such actions.
Keywords: architecture, city, public space
1. Architektura jest dziełem rąk ludzkich. W zależności
od poziomu umiejętności i wielkości talentu architekta
może być dziełem bardziej lub mniej znaczącym, inspirującym, adekwatnym. W zależności od przyjętych
celów powinna być dziełem odpowiednio trwałym,
użytecznym, pięknym. Analogicznie, za dzieło rąk
ludzkich należy uznać miasto, którego materią jest
architektura. To dzieło, jakim jest miasto, ma cechę
wyrastającą z jego architektonicznego charakteru,
jednocześnie go od architektury odróżniającą: jest
dziełem zbiorowym. Aldo Rossi rozważa ten szczególny związek pomiędzy jednostkowym projektem

architektonicznym a miastem. To architektura formuje
zbiorowy artefakt. Z niego też czerpie swoje charakterystyczne cechy. Projekt trwa i wyraża problemy miasta w stylu i formie, jak i poprzez jej przekształcenia.
Czyni to, gdy nie jest utopijny lub abstrakcyjny, ale
wyrasta ze specyficznych problemów miasta. Jednocześnie ujawnia się kontrast pomiędzy szczególnym
a uniwersalnym, pomiędzy jednostką a zbiorowością, wyłaniający się z miasta i jego budowy, jego
architektury.
2. Dynamiczne przemiany miasta w niczym nie
przypominają dziś działań w idealnej dziewiętna-
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stowiecznej przestrzeni. Z tego, co będzie istniało
za dwadzieścia lat dziewięćdziesiąt procent już dziś
jest wybudowane. Może dlatego właśnie architekci
rzadko dzisiaj podejmują tematy projektowe w skali
miasta. Nie chcą być urbanistami. To pojedyncze
obiekty są w centrum zainteresowania. Wolf Prix
porównuje tę sytuację do gry w szachy. W sytuacji,
gdy plansza szachownicy staje się nieczytelna,
niejasne stają się też reguły poruszania się figur.
Pozostają same figury: wieża nadal jest wieżą, jej
ruch jest wciąż znaczący, nawet jeżeli współrzędne
tego ruchu nie mogą być już wpisane w określony
abstrakcyjny układ odniesienia. Czym bardziej zanika tło, tym wyraźniejsze stają się figury. W ślad
za implozją starego porządku, to figury zaczynają
stanowić grę. Podobnie to architektura zaczyna
stanowić miasto. Wzajemne relacje budynków – tak
jak figur w grze – tworzą napięcia i nowe, dynamiczne miejskie przestrzenie. Ten proces jest zdecydowanie bardziej złożony niż zakładanie siatki ulic
i wypełnianie kwartałów architekturą. Architektura
staje się koniecznym narzędziem filozofii planowania miast.
3. Jednym z ważnych problemów dzisiejszego miasta
jest zagadnienie przestrzeni publicznych. Miasto, którego większa część jest w rękach prywatnych wciąż
gubi przestrzenie publiczne. Budynki chronione są jak
fortece. Przestrzenie publiczne, jeżeli pozostaje dla
nich miejsce, wydają się być przypadkowe. Otaczają
nas całe dzielnice, w których zapomniano o potrzebie
wspólnoty, obecności, kontaktu, aktywności społecznej. Działania architektoniczne mogą przejąć rolę
interwencji urbanistycznej.
Wielopoziomowy hall Kina UFA w Dreźnie autorstwa zespołu Coop Himme(l)blau ma być miejskim
‘wzmacniaczem’ publicznej przestrzeni. Uniesienie
pudła kina tworzy pasaż łączący dwa place. Swobodny układ trójwymiarowych figur zostaje połączony
szklaną pokrywą.

Zaha Hadid zauważa, że porowatość sugeruje
nową urbanistykę, złożoną ze strumieni ruchu przecinających materię miasta. Proponuje wciąganie
przestrzeni publicznej do wnętrza budynku dla stworzenia wnętrz publicznych w mieście. W Centrum
Nauki w Wolksburgu bryła zostaje uniesiona. Dziwna,
skomplikowana forma o konstrukcji splecionej z powłoką ma budzić zaciekawienie i chęć odkrywania.
Podtrzymujące ją ‘kratery’ określają szereg łączących
się otwartych dla ruchu przechodniów przestrzeni.
Zanika granica pomiędzy prywatnym a publicznym.
Obiekt Nowego Teatru, mający zająć jeden
z przemysłowych kwartałów warszawskiego Mokotowa, przekształca go w park miejski. Miejsce
tworzy zespół złożony z trzech obiektów: zabytkowej
hali zamienionej w elastycznie kształtowaną scenę
i widownię, falującego dywanu trawnika mającego
być otwartą, wielofunkcyjną przestrzenią publiczną
oraz zawieszonego mostu-kontenera stanowiącego zaplecze teatru. Nazwano je Pamięcią, Naturą
i Współczesnością. Różne formy prezentacji teatralnej oraz towarzyszących im imprez plenerowych
mają tworzyć szczególny rodzaj więzi pomiędzy
widzami i artystami teatru jak i pomiędzy obiektami
i ich otoczeniem.
4. Twierdzenie, że zadaniem architekta jest być współczesnym w swoim czasie uznawane jest za obowiązkowe wyzwanie w twórczości. Staranie się,
aby być jednym ze współczesnych polega na definiowaniu znaczeń należących do naszych czasów.
Jest to poszukiwanie nowych treści, aby je wyrażać,
w miarę możliwości, poprzez nowe formy. To treści
sprawiają, że forma jest pełna. Podczas gdy sama
forma należy do autora, przynajmniej na początku,
treści mogą od razu być przekazane jako wspólne
wartości. Budowanie tak, aby architektura była
współczesna – to także udział architekta w budowie
miasta, jego rozwoju czy upadku, wzbogacaniu się
czy ubożeniu.

Tomasz Kozłowski*

Dwie architektury współczesne
Two contemporary architectures
Tekst opisuje dwie, jak się wydaje dominujące, tendencje w architekturze współczesnej, architekturę dekonstrukcji i architekturę ekspresjonizmu. Historię powstania i przykłady architektury współczesnej oraz dzieł
z innych dziedzin sztuki od okresu renesansu do współczesności.
Słowa kluczowe: architektura, dekompozycja, dekonstrukcja

The text refers to dominant tendencies in contemporary architecture, architecture of deconstruction and architecture of expressionism. History and examples of contemporary architecture and works from other fields
of art from Renaissance to the present.
Keywords: architecture, de construction, decomposition
Najpierw wybierasz idealny okaz, potem starannie
go ustawiasz, perfekcyjnie oświetlasz i spryskujesz
rosa,. Prawdopodobnie uzyskasz wspaniały efekt, ale
tylko do pewnego stopnia – w końcu ładnych zdjęć są
tysiące. Jak więc sprawić, by twoje zdjęcie zapadło
w pamięć? W latach 1930. Andre Kertesz sfotografował
zwiędły tulipan. Kiedy się go zobaczy, nie można go
zapomnieć [1]. Tak najkrócej można by przedstawić
twórczość artystów których twórczość określa się
mianem ekspresjonizmu. Jednakże dzieła sztuki
które moglibyśmy nazwać ekspresyjnymi narodziły
się na długo przed powstaniem pierwszych trendów
ekspresjonizmu. Ekspresyjne ze swej istoty jest każde
działanie człowieka; gest natomiast jest zamierzonym
działaniem ekspresyjnym. Również sztuka rozpatrywana jako całość zjawiska jest ekspresyjna – wyraża
bowiem swego twórcę i sytuację, w jakiej on tworzy

– istnieją jednak dzieła tworzone z intencja poruszenia
nas przez formę plastyczna, dającą ujście uczuciom
artysty i zarazem kierującą do nas jego przesłanie
emocjonalne. Taką sztukę nazywamy ekspresjonistyczną [2]. Ekspresja (łac. exprimere – wyrażać) to
wyrazistość, siła oddziaływania dzieła na odbiorcę,
na emocjonalną sferę jego psychiki. Należy pamiętać,
że „dzieło ekspresyjne” i „ekspresjonistyczne” to dwa
osobne pojęcia. Malarze i rzeźbiarze renesansu nie
znali określenia „ekspresjonistyczne” a mimo to sztuka
Dürera, Altdorfera, Boscha i innych artystów tworzących
w przededniu reformacji ma wyraźne cechy ekspresjonistyczne, przy czym w naszym stuleciu szczególnie silnie przemawia przenikający ją wyraz apokaliptycznego
niepokoju. Współczesny czasom reformacji Grünewald,
twórca słynnego ołtarza z Isenheimu z 1515 roku,
budził podziw i inspirował bezpośrednie naśladownic-

* Kozłowski Tomasz, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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twa [3]. Matthias Grünewald zaczął pracę nad swym
dziełem w 1512 roku dla zakonu Antonitów w mieście
Isenheim. Rozwinął tradycje średniowieczne nadając
im ekspresyjny charakter. Zlekceważył renesansowe
podejście do anatomicznego przedstawienia postaci
dla podkreślenia tragizmu. Jezus przedstawiony został
z chłopską twarzą i wyraźnymi ranami na całym ciele.
W innych obrazach tego okresu ciało Chrystusa nawet
po biczowaniu nie nosiło żadnych śladów. W innej
części ołtarza stwory atakujące ludzi wyglądają jak
z obrazów dwudziestowiecznych surrealistów czy
współczesnych żartów internetowych. Wygląda bo
tak, jakby artysta przewidział to co będzie się działo
w sztuce za 500 lat.
Innym aspektem sztuki ekspresjonizmu było odkrycie
nowych możliwości kryjące się za kolorem i kształtem,
a nie związane z bezpośrednim tematem dzieła sztuki.
W kontekście nowoczesnego kultu indywidualizmu
tendencję tę doprowadzono do skrajności, prawdziwą
jednak zdobyczą nowoczesnego ekspresjonizmu stało
się odkrycie, że kompozycje abstrakcyjne mogą równie
dobrze służyć celom ekspresji, jak obrazy tematyczne.
(...) Okazało się, że można całkowicie zrezygnować
z tematu, który przecież często pełnił dotychczas rolę
nośnika w akcie ekspresji (jakby łatwo przyswajalnej
polewy cukrowej wokół gorzkiej pigułki znaczenia).
Że zupełnie może wystarczyć siła wymowy kolorów
i kształtów, uderzeń pędzla, faktury, wymowa rozmiarów
i skali dzieła [4]. Takie definiowanie sztuki ekspresjonizmu najbardziej pasuje do architektury, w której forma
budowli może być kompletnie oderwana od jej funkcji.
Przyjęło się, że do budynku świątyni najlepiej pasuje
styl gotycki, a do teatru klasycystyczny. Współczesna
architektura „latających belek” nie zdradza nam swojej
funkcji pozostawiając obserwatorowi możliwość dowolnego nazwania dzieła sztuki i tylko z jego skali możemy
domyślić się czy jest to muzeum, czy przystanek kolejki
podmiejskiej. Autor może syntetyzować naturę dzieła
w sposób dowolny dla zwielokrotnienia odczuć obser-

watora dając nowe możliwości twórcy. Twórcy współczesnej architektury i przedstawiciele innych dziedzin
sztuki chętnie sięgają do tradycji sztuki ekspresjonizmu
nadając jej nowe znaczenie niedostępne dla autorów
z początku ubiegłego wieku często ze względów technologicznych. To co dla Hansa Scharouna możliwe było
tylko w szkicach pojawia się dziś w projektach Zahy Hadid, Daniela Libeskinda czy Guntera Domeniga. W roku
1899 Stanisław Przybyszewski pisał: cała różnica duszy
i mózgu jest różnicą syntezy i analizy. Jak powszechnie
wiadomo analizą nazywamy metodę umysłu, mocą której
każdą rzecz naszej świadomości rozkładamy na czynniki
prostsze. Analiza nie tworzy, lecz odkrywa. Mózg tedy
jako zdolność analityczną w człowieku ma ten sam
destrukcyjny charakter. Wszelka synteza natomiast jest
twórczością i na odwrót: wszelka twórczość na syntetyzowaniu polega. Wszak tworzyć – znaczy pierwiastki
dane ze sobą wiązać, łączyć, aby powstała z nich
jedność wyższa, organiczna, której przybywa to, czego
w pierwiastkach owych jeszcze nie było, ich wzajemny
stosunek i forma. Dusza zazwyczaj w objawach swoich
z mózgiem się łączy. Wszelka twórczość zawiera także
pewno pierwiastki analityczne, które jej tamę stanowią
i pewnych prawideł każą się trzymać. Gdzie zaś spotykany syntezę, jeśli to możliwe, od wszelkiej analizy wolną
– tam będziemy mieli z nagą dusza do czynienie [5]. Jest
to jakby opis tendencji występujących w sztuce współczesnej. Architektura dzisiejsza zrywa z modernistycznym pojmowaniem funkcji budowli dążąc do jej nowości
i niepowtarzalności. Nowe style zmuszają twórców do
doboru funkcji dostosowanej do „stylu” dzieła. Frank
O. Ghery stworzył w Bilbao, muzeum które przez swoją
formę katastrofy okrętowej nie nadaje się na budynek
mieszkalny. Gmach Muzeum Narodowego w Krakowie
autorstwa Bolesława Schmidta, jest przykładem nowoczesnego monumentalizmu modernistycznego końca
lat trzydziestych XX wieku. Elegancka fasada z kolumnami i pionowymi podziałami mogłaby być elewacją
eleganckiej kamienicy mieszczańskiej.
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1. Erich Mendelsohn Dom Towarowy, Stuttgart 1926–1928
2. Rober A. M. Stern, Feature Animation Buildng, Burbank, California 1995
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Architektura ekspresjonistyczna. Charels Jencks
pisał: Budynki „leżą na horyzoncie” lub „wychylają
się zza niego”, mają „przód” bardziej do przyjęcia niż
„tył” (jak żywe istoty), są „strojne” lub „zwyczajne” [6].
Wydaje się, że współczesna architektura budowana
jakby bez reguł zrywa z takim postrzeganiem samej
siebie. Robert Venturi stworzył dwie kategorie architektury: kaczkę i dekorowaną budę. Sam jak twierdził
tworzy dekorowane budy, bo lepiej docierają do
odbiorcy. W terminologii semiotycznej kaczka jest znakiem ikonicznym, ponieważ signifiant (forma) posiada
wspólne elementy z signifé (treścią) [7]. Współczesny
świat bardziej niż kiedyś rozumie znaki, które pojawiają się teraz w formie samoobjaśniających się znaków
na ekranach komputerów (ikon). Współczesną sztukę
trudno zakwalifikować do którejś z tych kategorii.
Budynki stają się sztuką samą w sobie. Widz nie
może zlokalizować przodu budowli. Nie ma przodu
ani tyłu, elewacja istnieje tylko na papierze, gdyż jest
nie do rozróżnienia, tył czasem jest tak samo ważny
jak przód i co najważniejsze nie istnieje nic zwyczajnego. Taka „niezwyczajność” powodowała powstanie
nowego określenia „paper architecture”. Architekci
starali się przedstawić swe myśli w formie obrazów
czasem niezrozumiałych dla odbiorców. Początkiem
tego ekspresjonizmu było zwycięstwo Zahy Hadid
w konkursie architektonicznym na projekt klubu Pick
Hong Kong (1982–1983). Koncepcja architektury klubu została zapisana w ekspresyjnych obrazach pracy
konkursowej, które wydają się rozpadać na kawałki
planów. Wizję oparto na eksplodującej izometrycznej prezentacji, która ukazała rzeczywistość, jak się
później okazało, niemożliwą do zrealizowania. Frank
Gehry w początkach swej twórczości był zaliczany
do tej samej kategorii. Z czasem architektura została
zbudowana i narodziła się nowa kategoria estetyczna. Architektura dekonstruktywizmu. Lee Krasner
w swoim obrazie Bald Eagle – Bielik amerykański –
przedstawia głowę orła. Autorka wykorzystuje własne

płótno, na które naniosła plątaninę linii umożliwiającą
widzowi dostrzeżenie tytułowego ptaka. Podobnie jak
w pracy Zahy Hadid bez nadania nazwy obraz mógłby
przedstawiać jakąś rzecz architektoniczną.
Architektura dekonstruktywizmu. Jak się wydaje,
w architekturze terminy dekompozycja (rzadko używany) i dekonstrukcja (w użyciu powszechnym) mogą
oznaczać to samo. Kłopot w tym, że o ile definicja
dekompozycji może budzić kontrowersje, to określenie – dekonstrukcja jest niejasne. Mimo że łatwo
rozpoznać można dekonstruktywistów i architekturę
dekonstrukcji. Christopher Norris i Andrew Benjamin
powiadają: Czym zatem dekonstrukcja nie jest? Jest
wszak wszystkim! Czym zatem dekonstrukcja jest?
Jest wszak niczym! [8].
Na obszarze przestrzeni dekompozycji formy
znajduje miejsce architektura, którą spaja termin
„dekonstrukcja” [9]. Nie polemizując z określeniem,
i narosłymi nieporozumieniami wokół niego, łączy ono
niektórych architektów i ich twórczość w wyraźny nurt.
Wspólnota ta została potwierdzona, a przyporządkowanie do grona dekonstruktywistów zadeklarowane
udziałem we wspomnianej już wystawie, w MoMA
(1988). Pewnego rodzaju estetyczna spójność oparta
na rozwiniętym formalnie języku, który wyprzedzał
teorię była tym, co łączyło wystawiających tam
architektów. Zespół cech tego języka jest bardziej
dostrzegalny niż ideowe ramy. Wiemy więc zazwyczaj
jak wygląda architektura dekonstruktywistyczna, ale
nie wiemy – co to jest dekonstrutywizm. Z definicją są kłopoty: (...)To spowodowało, że akademicy
wyróżnili dwa rodzaje Decon: Deconstruction oraz
Deconstructivist. Mark Wigley, kurator wystaw MoMA,
wybrał określenie – Dekonstructives... i dalej To czy
projektant jest „dekonstruktywistą” czy „dekonstrukcjonistą”, będzie to termin do ustalenia przez historyków architektury. Oba określenia będą znane jako
następstwa idiomu Decon [10]. Teraz okazuje się, że
lista dekonstruktywistów rozszerza się powoli, ale nie
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jest to nurt czysty: krytycy potraktowali go jak jedną
wielką, przepastną szufladę.
Nieporozumienie, poza łatwym zaliczaniem do
dekonstruktywizmu wielu współczesnych dokonań,
wzięło się najpierw z użytego określenia w pracy konkursowej Bernarda Tschumiego na projekt Parku de la
Villette, dotyczącego koncepcji „dekonstrukcji” planu
parku. Wydarzenie odbyło się z udziałem autorytetu
Jaquesa Deridy. Architektury parku – w jej warstwie
krajobrazowej i architektonicznej, jak się wydaje do
nurtu dekonstruktywistycznego nie da się zaliczyć,
w tym także serii budowli znanych jako Les Folies.
Ale termin zaczął krążyć, żyjąc własnym życiem.
Jednak dekonstrukcja nie jest sama w sobie architektoniczną metaforą. Dekonstrukcja nie oznacza też
prostego rozmontowania [11]: dekonstruowanie jako
przeciwieństwo – „konstruowania”, jak konstruktywiści
nazywali tworzenie swoich dzieł, choć w takim sensie
jak przez Bernarda Tschumiego została użyta. Daniel
Libeskind, zaliczany przez krytykę do grona dekonstruktywistów, uważa, że termin „dekonstrukcja”: nie jest

zbyt szczęśliwą nazwą dla zjawisk architektonicznych
nią objętych [12]. Można więc powiedzieć:
(…) „dekonstrukcja” nie jest metaforą architektoniczną. Słowo powinno i będzie musiało nazwać
myśl architektury, musi być myślą w działaniu (…)
Następnie dekonstrukcja, jak wskazuje nazwa, musi
od początku dekonstruować konstrukcję jako taką,
jej strukturalny czy konstruktywistyczny motyw, jej
schematy, intuicje, koncepcje, retorykę. Jednakże
dekonstruuje także ściśle architektoniczną konstrukcję, filozoficzną konstrukcję konceptu architektury.
Koncepcją rządzi model zarówno w idei samego
systemu filozoficznego, jak i w teorii, praktyce i nauczaniu architektury [13].
Termin dekonstrukcja wszedł do popularnego
języka. Np. kompozytorzy chętnie mówią o dekonstruowaniu materii muzycznej, którą posługują się
dla stworzenia nowego dzieła. Należy też zwrócić
uwagę, że nad określeniem dekonstrukcja ciąży
termin – konstrukcja, rozumiana tak, jak to chcieli
rozumieć konstruktywiści.

Przypisy

z Jaquesem Deridą; dla Deridy dekonstrukcja jest analityczną
metodą badań literackich; dla Petera Eisenmana i Roberta
Tchumiego, jak się wydaje, jest metodą dochodzenia do
kreacji architektury poprzez analizy struktur przestrzeni;
z czasem »dekonstruktywizmem« zaczęto określać, być może
poprzez skojarzenia z »konstruktywizmem«, całą architekturę
»latających belek«, jak ją nazywa Jencks, czyli pewien rodzaj
architektury dekompozycji o wyraźnie modernistycznych proweniencjach. Może bardziej stosowne byłoby rozróżnienie
określenie kierunku analitycznego jako »dekonstrukcjonizm«,
dekonstruktywizmem nazywając nurt emocjonalno-formalny.
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[13] Ibidem, Aphorisms No. 48.
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Jacek Kwiatkowski*

Czy przestrzeń to iluzja opowiadana wrażliwością
twórcy? Przyszłość i granice przestrzeni
kontekstualnej
Whether is a space an illusion, telling by sensitivity of the
author? The future and limits of the contextual space
Twórcy suprematyzmu i neoplastycyzmu, kierunków sztuki z początku XX wieku stosowali zasadę skrajnej
redukcji środków wyrazu. Dążyli oni do sublimacji czystego uczucia (wrażenia). Współcześni przedstawiciele
awangardy architektonicznej XXI wieku, przedstawiciele dekonstrukcji idą ich śladem.
Słowa kluczowe: dekonstrukcja, futuryzm, postmodernizm, przestrzeń przeciążenia

Most of neo-plasticist, suprematist painters since beginning 20st century applied the principle of pure emotion. Contemporary representatives of the architectural avant-garde of the 21st century, representatives of the
deconstruction are going along that path.
Keywords: deconstruction, Futurism, postmodernism, space of congestion
1. Jeśli dziś tworzy marzenia jutra, to czy skazani
jesteśmy na wieczne niespełnienie ?
Dziś należy już do przeszłości, ale to właśnie
dziś tworzy marzenia jutra. Dlaczego? Ponieważ
można wyprowadzić zasadę prostej kontynuacji
idei proklamowanych i funkcjonujących już co
najmniej od 100 lat, choć ich główni współcześni
przedstawiciele uważani są za depozytariuszy
mitu nowoczesności XXI wieku. Twórcy dzisiejszej
dekonstrukcji tacy jak: Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, czy Daniel Libeskind nie ukrywają wprawdzie,

że bliskie im są prace i koncepcje konstruktywistów
rosyjskich lat 20. XX wieku [1]. W sensie projektowym dzieli jednak oba te środowiska twórców
cała epoka, podobnie jak upływ czasu wynikający
w kalendarza i odległości dat. Trudno zatem mówić
tu o prostych zapożyczeniach. Inaczej rzecz się
ma jednak, kiedy sięgniemy do wspólnych źródeł
ideowych takich jak: suprematyzm Wasilija Kandinskiego, obecny również w pracach Kazimierza
Malewicza, neoplastycyzm Pieta Mondriana czy
wreszcie ambiwalentność techno-impresjonizmu

*Jacek Kwiatkowski, dr inż. arch., Uniwersytet Warszawski, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Studiów
Regionalnych i Globalnych.
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wywodząca się od dyskursu klasycznego impresjonisty Claude’a Moneta.
Wassily Kandinsky, który wyraźnie nawiązywał
w pierwszym okresie twórczości do futurystów, (funkcjonował również przez pewien czas w środowisku
Bauhausu) ostatecznie rozwinął swoją filozofię uczuć
właśnie w suprematyzmie. Twierdził, że linie, plamy
i kolory (w malarstwie) w odpowiedniej konfiguracji,
nabierają same w sobie wartości emocjonalnej niezależnie od treści przedstawieniowej z nimi związanej.
Według niego Kolor jest klawiaturą, oczy są harmonią
a dusza fortepianem o wielu strunach. Artysta jest ręką,
która gra dotykając tego czy innego klawisza.
Do podobnych wniosków doszedł Kazimierz Malewicz poszukujący krańcowej redukcji środków wyrazu
artystycznego. Obrazy jego cechowała niebywała,
lecz ukryta, dynamika, posługiwał się wąską paletą
barw. Zespoły figur i płaszczyzn tworzyły względem
siebie wyraźne zależności, jego dzieła stanowiły swoiste rebusy emocjonalne – „czytane” z różnych stron
dawały różne wartości przekazu, podobnie jak współczesne dzieła twórców dekonstrukcji w architekturze.
Jego słynne planity były przecież zapowiedzią języka
wrażeń dekonstrukcji XXI wieku, gdyż to nie funkcja
determinowała formę jak u Waltera Gropiusa, ale to
forma wynikała z czystej wartości emocjonalnej przekazu i tylko jemu służyła.(Jego słynny obraz Czarny
kwadrat na białym polu 1913 r. był definicją odczucia
bezprzedmiotowości w myśl zasady białe pole = nic;
czarny kwadrat = odczucie. Jednocześnie czarny
kwadrat oznaczał liczbę zero w alfabecie suprematyzmu jako nośnik wyrażania energii, zatem treścią
obrazu był: „bezmiar nicości” natomiast to wyobraźnia
każdego z oglądających budowała dopiero tło figuratywne). Poszukiwania formy doskonałej posunęły
Malewicza do pewnej emocjonalnej gry z widzem
czy odbiorcą sztuki. K. Malewicz założył, że istnieje
archetyp formy architektonicznej jako konstrukt, idea
czysta, która rodzi się w umyśle człowieka. Według

niego można ją wygenerować przestrzennie jako krystaliczną formę – podobnie jak formę pierwiastkową
można wykrystalizować w świecie chemii klasycznej.
W ten sposób powstał architekton. Idąc tym śladem
można założyć, że są powody lub okoliczności
(zdarzenie – event) kiedy forma ta może zostać zakłócona, nie do końca przeprowadzona, częściowa,
tak właśnie zakładają współcześni twórcy postawy
dekonstrukcji przede wszystkim tak powstają „mutacje” Franka Gehry’ego.(Można przywołać tu również
choćby zaprojektowany już w XXI wieku niezrealizowany projekt Hyperbuilding w Bangkoku w Tajlandii
czyli samodzielnego miasta dla 120 000 mieszkańców
(na 5 mln m2) dzieło OMA z Remem Koolhaasem na
czele [2].
Jeszcze dalej w suprematystycznej wizji sztuki
posunął się Piet Mondrian. Zakładał on, idąc śladem
swoich poprzedników K. Malewicza i W. Kandinsky’ego,
że konfiguracja figur i barw jako ich wypełnień (figur)
oraz odległości między nimi, jak też przestrzeni neutralnych, ich wielkości i rozmieszczenia, tworzą niepowtarzalną stałą wartość emocjonalną, którą można
wyrazić na przykład zapisem nutowym. Realizacja
budynku kongresu i blok administracyjny przy Plaza
Dos tres Poderes w Brasilii Oscara Niemeyera jest
właśnie nawiązaniem do języka neoplastycyzmu Pieta
Mondriana. W znaczeniu (kontur – linia), a architektura
Richarda Meiera w znaczeniu (kontur – barwa). Bez
wątpienia pewne cechy neoplastycyzmu Mondriana
zawierają również takie projekty jak Word Mammoth
and Permafrost Museum w Jakucku na Syberii według
Antoine Predocka [2]. Podobnie na zasadzie inwersji
„wyresetowaniem” wartości emocjonalnej są takie
eksperymenty jak opakowanie Pont Neuf w Paryżu
czy Gmachu Reichstagu w Berlinie autorstwa Christo
(Christo Javacheff 1985,1991).
Idea Parku de la Villette w Paryżu według Bernarda
Tschumiego zawierała zasadę dwóch przeciwieństw,
podwójnej płaszczyzny przekazu artystycznego trwa-
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łości i zmienności (O wspólnocie ideowej Tschumiego
i Derridy może świadczyć fakt, że po wygraniu przez
B. Tschumiego konkursu na Park La Villette w Paryżu
przy realizacji zostali zaproszeni przez niego do opracowania wspólnie jednego z ogrodów Parku właśnie
Peter Eisenman i Jacques Derrida). To, co pozornie
należało do przekazu twardego – niezmiennego, było
de facto przekazem zmiennym, czyli miękkim, były to
punkty – „folie” tak zwane punkty szaleństwa oparte
na swobodnych przetworzeniach czy poetyckich
opowieściach wywodzących się z uniwersalizmu
czerwonego sześcianu 10-metrowej rozpiętości.
Umieszczone w wierzchołkach siatki o stałej rozpiętości 120 m stały się zwornikiem obu form przekazu.
Te punkty istniejące realne, były punktami przecinania
się nieistniejących linii, linii w tym przypadku niemożliwych do wprowadzenia z racji funkcji projektu, czyli
parku – terenu otwartego [3].
Formę przekazu twardego, osadzonego w ziemi
stanowił tu przewrotnie żywy ogród jako relatywna
niezmienność wrażeń, formę przekazu miękkiego
natomiast zbudowano z kontrastów punktów szaleństwa, a bryły te czy też różnorakie ich przetworzenia
różniąc się doskonale były generatorami zdarzeń czy
inspiracji emocjonalnych w kontraście do zielonych
płaszczyzn żywej roślinności.
Również inny projekt B. Tschumiego wykonany już
po 2000 roku zawiera tę samą zasadę dwóch przeciwieństw – jest to projekt adoptowania przestrzeni poprzemysłowej w północnym Pekinie Faktory 798,który
jak do tej pory czeka jeszcze na realizację [2].
W projekcie Bernarda Tschumiego Parku de la
Villette obecny jest motyw siatki jako ideowej kanwy „prawa”. Węzły siatki maja wskazywać miejsca
szczególnej aktywności, punkty zwrotne, początku
i końca zarazem małych cząstkowych bytów, pełniąc
paradoksalnie tę samą funkcję co streets corners na
Manhattanie. Ta siatka punktów odgrywa też rolę
podwójną, rolę impulsu i rolę wspólnoty miejsca

(abstrakcyjnej mediacji) [4], określa również rodzaj
tej wspólnoty bardzo podobnie jak u Rema Koolhaasa [5].
Rem Koolhaas w swych dziełach tworzy przestrzeń emocjonalnie zaangażowaną, zanurzoną
w kulturę przeciążenia. Kontekstem utrzymującym
całą tę sferę magiczną w systemie narzuconej grawitacji jest właśnie siatka, siatka ulic – tablica zasad
– przypominająca niewidzialną lagunę, na której na
przykład zbudowana jest Wenecja [6]. Ma ona kolosalne znaczenie w dwóch podstawowych wizjach
tłumaczących filozofię przestrzeni Rema Koolhaasa,
zawartych w książce Delirous New York. Wizjami
tymi są: Miasto Schwytanej Ziemi, i Wyspa Nowego
Dobrobytu. Pierwsza z nich mówi o konstrukcji przestrzeni miasta opartej na pięciu poziomach abstrakcji.
Pierwszym jest właśnie rygorystyczna prostokątna
siatka urbanistyczna nawiązująca do siatki podziałów kwartałów zabudowy charakterystycznych dla
Manhattanu [7]. Jest ona prawem, jedynym wiązaniem, utrzymującym układ w równowadze pomiędzy
światem rzeczywistym a światem doznań, w którym
zachodzi nieustanne stwarzanie się Miasta według
wizji Miasta schwytanej Ziemi [5]. Pojęcie siatki jako
prawa, było wspólne też dla innych przedstawicieli
postawy dekonstrukcji w architekturze, takich jak
Peter Eisenman.
Peter Eisenman wykorzystał ten motyw w swoim
projekcie Miasta Sztucznych Wykopalisk w południowym Friedrichstadt. Autor wprowadza tam ideę siatki
Merkatora jako płaszczyznę weryfikacji elementów
abstrakcyjnych – antypamięci i procesu sztucznych
wykopalisk
Trudno w tym miejscu oprzeć się wrażeniu pewnej
zbieżności różnych pozornie znaczeń. Siatka u Koolhaasa, czy siatka Bernarda Tschumiego Parku de
la Villette czyż nie jest dokładnie tym samym, czym
dla F. L. Wrighta, indywidualisty, twórcy architektury
organicznej i domów prerii sprzed pół wieku był jeden
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akr ziemi? Tablica zasad, prawo człowieka, wreszcie
wolność jednostki, wszystkie te kategorie zawierają
się w obu tych pojęciach [8]. Dla Wrighta 1 akr był
prawem, ale i obowiązkiem. Podobnie jest u Koolhaasa. Paradoksalnie nowe idealne miasto, nowe
sąsiedztwo – u Wrighta celowo rozproszone, u Koolhaasa ściśnięte „obręczą” kultury przeciążenia opiera
się na podobnych przesłankach filozoficznych.
2. Jutro – zderzeniem idei, przestrzeni, wydarzenia. Dzieło – kompromisem idei, przestrzeni, wydarzenia.
Jutro architektury pozostaje wciąż nieznane, będzie zawsze kompromisem idei, przestrzeni, wydarzenia. Dobrym tego przykładem jest idea w kontekście
wydarzenia (koniec II wojny światowej – potrzeba
budowy nowych organizmów miejskich i realizacji
programów mieszkaniowych). W ten sposób powstał
projekt budowy nowych miast w ramach programu
rządu brytyjskiego New Towns. Inną sytuację opisują
projekty architektoniczne dla Ground Zero miejsca
katastrofy World Trade Center w Nowym Jorku, gdzie
symbolika miejsca doprowadziła do impasu idei.
Kiedy wydarzenie dominuje w skali zarówno wczoraj
jak i dziś a nawet jutra, szukamy idei mocniejszej,
mogącej sprostać doniosłości czy tragedii płynącej
ze świadomości wydarzenia. Właśnie przestrzeń jest
w takim wypadku zawsze łącznikiem balansującym
pomiędzy ideą a wydarzeniem. Zdarzają się sytuacje, że ciężar wydarzenia jest tak duży, że trudno
sprostać, zrównoważyć ten ciężar nawet poprzez
wypromowanie idei doskonałej, w konsekwencji
przestrzeń pozostaje niezabudowana. Bywa również
odwrotnie, że to właśnie miejsce pozbawione jest
właściwości, do tego stopnia, że każda kreacja wydarzenia zakrawa na rażąco pretensjonalną. Trudno
wtedy znaleźć odpowiednią ideę, powstaje, więc
architektura lapidarna, nieciekawa pozostawiająca
wrażenie niedosytu. Ostatnim faktorem tej triady

jest jeszcze idea. Ona również może wpływać na
dwie pozostałe. Wystarczy wspomnieć następujące
po sobie dwie epoki w architekturze współczesnej:
modernizm i postmodernizm jako wręcz „grawitacyjnie” uzależniony od swego wielkiego poprzednika. Witalność idei modernistycznej przejawia się
właśnie poprzez kontekst postmodernizmu, który
przez kolejne 30 lat (po blisko 50 w jakich królował
modernizm) próbował się rozliczyć z dziedzictwem
poprzednika. Dzieło zrealizowane zawsze pozostanie
kompromisem pomiędzy ideą, przestrzenią i wydarzeniem. To właśnie potrzeba przestrzeni znaczącej
pobudza zapotrzebowanie na kreację wydarzenia.
Nie sposób zaprzeczyć współczesnym twórcom, że
architektura wydarzenia oddziałuje, wręcz przyciąga
użytkownika przestrzeni. Realizacje takie jak Lou
Ruvo Center for Brain Health, Franka Gehry’ego Las
Vegas, Nevada (realizacja 2010) czy Academy of Fine
Arts w Monachium project grupy Coop Himmelblau
(realizacja 2005), Rosenthal Center for Contemporary Art, którego autorką jest Zaha Hadid; Cincinnati,
Ohio (realizacja 2003), czy wreszcie Imperial War
Museum w Manchesterze Daniela Libeskinda (realizacja 2001) mają za zadanie w pierwszym efekcie
wrażeniowym przygotować użytkownika przestrzeni
do intelektualnej konsumpcji tego, co znajdziemy we
wnętrzu. Miarą sukcesu dzieła jest jego siła przyciągania prowadząca do tego, że nie możemy przejść
obojętnie obok. Dzieło, które pozostawia niezatarte
wspomnienie indywidualizmu, zawsze wyróżnia się
z tysięcy wnętrz, przestrzeni, znaczących nasze dni
życia. Nie oznacza to jednak, że każdy rys tego indywidualizmu zasługuje na aplauz, są projekty dobre
i słabe podobnie jak muzyka – używając porównania Pieta Mondriana, musi posługiwać się rytmem
i kontrapunktem. Stąd też dekonstrukcja spełnia się
najgłębiej w obiektach użyteczności publicznej, gdzie
idea, przestrzeń i wydarzenie są najbardziej spójne
i czytelne.
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3. Marzenie zawsze kontekstualne, jutro zawsze
nieznane. Czy przestrzeń jutra to iluzja opowiadana wrażliwością twórcy?
Wydarzenie jutra i z nim związana nieprzewidywalność jako inspiracja twórcza wpisuje się w nową
formułę sztuki (Peter Eisenman twierdził, że architektura z założenia jest dziedziną wewnętrznie niespójną,
Bernard Tschumi i Daniel Libeskind byli zdania, że
potrzebuje ona – architektura – ekspresji, żeby zaistnieć – ekspresji za wszelka cenę – wartość sztuki
usprawiedliwia nawet, ich zdaniem, przekroczenie
granic prawa); podobne tendencje są obecne u wielu,
praktycznie u niemal wszystkich twórców uprawiających dekonstrukcję.
Jeśli architektura jutra zawiera się coraz bardziej
w nagromadzeniu wydarzeń i artefaktów z nimi związanych, to znaczy, że przyszłość czyli jutro architektury
będzie entropią idei na rzecz lobotomicznej erupcji
incydentów i ekstrawagancji, co w konsekwencji

prowadzić będzie do samozagłady architektury jako
triady witruwiańskiej opartej na trzech wartościach
trwałość – celowość – piękno, pozostanie tylko swoisty
teatr na żywo zmieniających się brył i płaszczyzn lub
ich „cieni” wpleciony w życie i konflikty ludzkie. Ale
jutro jest zawsze nieznane. Istnieje przecież, a wręcz
dominuje w naszym życiu codziennym rodzaj stagnacji
mającej źródła zarówno ekonomiczne jak i narracyjne
wypływające od strony właścicieli nieruchomości jak
i mediów, które dany obiekt zaakceptowały – kupiły
i wszedł do obiegu kulturowo-medialnego. Starych
miast, znanych miejsc, wyjątkowych przestrzeni publicznych, czy obiektów architektonicznych jednak nie
niszczy się tak często jakby wymagał tego kontekst
neofuturystycznej permanentnej „zmiany – eksplozji”.
Historia uczy, że przestrzenie miasta są jednak zadziwiająco trwałe w swym raz ukutym obrazie, a choćby
nawet przestały istnieć, ich sława trwa, dając im nowe
życie – exemplum sława Kartaginy, czy Persepolis.
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Krzysztof Kwiatkowski*

Architektura w poszukiwaniu nowego paradygmatu
Architecture searches for a new paradigm
Epoka nowoczesności w sposób bezprecedensowy wyróżnia się na tle historii. S. Eisenstadt określił ją jako
odrębną cywilizację. Architektura współczesna bazuje na paradygmacie oszczędności, ascezy i racjonalności.
Specyficzna nieprzewidywalność, wynikająca z globalizacji generuje architekturę antynomii. W poszukiwaniu nowego paradygmatu w architekturze noszącej cechy nowej dekadencji powstają dzieła o charakterze
iluzorycznym, dzieła – „gadżety” i dzieła epigońskie.
Słowa klucze: architektura, urbanistyka, asceza, globalizacja, deformacja

The modern era distinguishes itself in history in an unprecedented way. S. Eisenstadt defined it as a separate civilization. Contemporary architecture relies on the paradigm of frugality, asceticism and rationality. The
specific unpredictability resulting from globalization generates an architecture of antinomy. In the course of
a search after a new paradigm in architecture which bears the features of a new decadence, there arise
works that are illusory in character, works – “gadgets” as well as epigonic works.
Keywords: architecture, urban design, asceticism, globalisation, deformation
1. Wstęp
Współczesna epoka zdominowana przez program
kulturowy nowoczesności i jej odmian w sposób
bezprecedensowy wyróżnia się z wszystkich wcześniejszych okresów historii. Spośród wielu prób
zdefiniowania owej fundamentalnej odrębności,
na szczególną uwagę zasługuje teoria Shmuela
N. Eisenstadta. Definiuje on nowoczesność jako
odrębną cywilizację. Sądzę, że owa fundamentalna
odrębność sprawia, że detradycjonalizacja stała
się trwałym imperatywem architektury. Prąd zwany
postmodernizmem (w aspekcie architektonicznym)

okazał się krótkotrwałym epizodem w jej współczesnych dziejach.
Problemem wartym przeanalizowania jest kwestia określenia czy nowoczesność jest fenomenem
wyłonionym nagle, czy ukształtowanym w wyniku
długotrwałych procesów kulturowych. Innymi słowy:
czy ma rodowód rewolucyjny, czy ewolucyjny. Dylemat ów pokrewny jest dylematowi: czy powstanie
nowoczesności zdeterminował w większym stopniu
bezprecedensowy „nagły” – „skokowy” rozwój
techniki czy „długotrwały” proces rozwoju prądów
umysłowych.
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2. Odczarowanie świata i odczarowanie architektury. W stronę ascezy i racjonalizmu
Wątkiem, który antycypował zjawiska nowoczesności był wątek szeroko pojętej oszczędności i ekonomii
środków. Spleciony z nim był wątek racjonalizacji.
Analiza tych wątków pozwala wyjaśnić odrębność,
wyjątkowość współczesnej architektury. Programowa
oszczędność środków, racjonalność i detradycjonalizacja są cechami wiodącymi i stale powracającymi
imperatywami współczesnej architektury.
Po raz pierwszy w sposób radykalny postulat
oszczędności sformułowany został w dziedzinie
przekazu informacji przez Williama Ockhama (ok.
1300–1350). W dziele Suma logiczna filozof pisze
w księdze I: (…) zbyteczne jest przyjmować wiele
elementów tam, gdzie wystarczy najmniejsza ich ilość
(Ockham 2010, s. 60). i dalej: Drugim źródłem – to
mnożenie bytów ze względu na wielość terminów, oraz
przekonanie, że każdemu terminowi odpowiada pewna
istota realna, co jest przecież niedopuszczalne i prowadzi do wielu błędów. (Ockham 2010, s. 213).
Podstawowym zjawiskiem stojącym u genezy
paradygmatu oszczędności było zjawisko ascezy.
Asceza w swej pierwotnej, religijnej postaci przez
formę dobrowolnego wyrzekania się i ograniczania
przyjemności, a więc specyficzną formę oszczędności, miała sprzyjać osiągnięciu doskonałości duchowej. Max Weber w słynnym eseju Etyka protestancka
a duch kapitalizmu (Weber 2010) przeciwstawia owej
ascezie, którą nazywa odrzucającą świat, nową formę
ascezy – ascezę wewnątrzświatową. Asceza wewnątrz
świata polega na świadomym odroczeniu nagrody,
unikaniu natychmiastowej konsumpcji dochodów.
Ludzie praktykujący ową ascezę wewnątrzświatową,
wywodzącą się według Webera z protestantyzmu,
a właściwie jego odmiany – kalwinizmu, tworzyli
i tworzą kapitalizm. Jak pisze Peter L. Berger w swoim
dziele Rewolucja kapitalistyczna: Tego typu człowiek
zaangażowany jest w sprawy tego świata, jest pragma-

tyczny i aktywny, zachowuje dystans wobec wartości
bardziej kontemplacyjnych czy uczuciowych. Ale jest
także wstrzemięźliwy, gotów poczekać na „nagrodę”,
w przeciwieństwie do kogoś, kto natychmiast wydaje
wszystko, co zarobi. Jak słusznie zauważył Weber,
taka właśnie „asceza”, nie zaś żądza zysku, odróżnia
nowożytnego przedsiębiorcę od innego typu aktorów
na scenie gospodarczej (Berger 1995, s. 189).
Ową formę ascezy wiązał słynny socjolog z procesem odczarowania świata. Weber tak definiuje
owo odczarowanie: Znalazł tu zakończenie ów wielki
proces odczarowywania świata w dziejach religii, który
rozpoczął się u proroków żydowskich i w stowarzyszeniu z helleńską myślą naukową odrzucił jako przesąd
i występek wszelkie magiczne środki poszukiwania
zbawienia. Prawdziwy purytanin odrzucał nawet wszelki ślad ceremonii nad grobem i chował swoich bliskich
bez śpiewów i dźwięków, aby nie stworzyć pozorów
zabobonu, wiary w zbawienne działanie obrządków
magicznych (Weber 2010, s. 74).
Max Weber podkreśla racjonalny charakter ascezy: Na Zachodzie miała jednak w swych formach
najwyższych – całkowicie w średniowieczu, a niekiedy
już w starożytności – racjonalny charakter (Weber
2010, s. 85). Pisze również: Praktyka etyczna przeciętnego człowieka została w ten sposób pozbawiona
bezplanowości i niesystematyczności, przekształcając
się w konsekwentną metodę sposobu życia (Weber
2010, s. 84).
Oszczędność jako antynomia luksusu, zbytku
związana była z dążeniem do egalitaryzmu, bądź
do częściowej niwelacji nierówności społecznych.
Pierwsi z postulatami walki z ogromnymi wówczas
nierównościami społecznymi wystąpili filozofowie
Oświecenia propagując w swych pismach egalitaryzm
w skrajnej postaci.
Postulat oszczędności był związany zarówno z narodzinami kapitalizmu, jak i socjalizmu. W przypadku
kapitalizmu przyczynił się do niesłychanego rozwoju
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cywilizacyjnego i jak pisze Weber stał u kołyski nowoczesnego homo oeconomicus.
Proces odczarowania świata przetransponowany
w dziedzinę architektury zaowocował, z pewnym
opóźnieniem czasowym, całkowitą zmianą paradygmatu estetycznego. Odpowiednikiem eliminacji
zbędnych elementów magicznych stała się eliminacja
ornamentu, będącego podstawą dotychczasowego
paradygmatu estetycznego. Zmiana ta okazała się
skuteczna – architektura oparta na paradygmacie
oszczędności i racjonalności przetrwała już cały wiek.
Przyczyną trwałości tego paradygmatu jest jego głębokie zakorzenienie w cywilizacji europejskiej.
3. Kres paradygmatu oszczędności,
ascezy i racjonalności w architekturze.
W stronę nowej dekadencji.
3.1. Architektura antynomii
Możliwości stosowania zasady oszczędności
i ascezy jako inspiracji i podbudowy ideowej współczesnej architektury powoli się wyczerpują. Odchodzenie
od zasad ascezy rozpoczęło się poza architekturą
już dawno. Jak pisze Weber: Dzisiaj duch ascezy –
nie wiadomo, czy ostatecznie – opuścił ten system
zwycięski kapitalizm w każdym razie nie potrzebuje
już tej podpory, odkąd oparł się na mechanicznych
podstawach. (…) dążenie do zysku pozbawione swego
religijno-etycznego sensu ma skłonność do utożsamiania się z czysto rywalizacyjnymi namiętnościami,
które nadają mu często charakter sportu (Weber 2010,
s. 131–132).
Współczesną rzeczywistość cechuje specyficzna nieprzewidywalność lub chyba lepiej byłoby ją
określić jako ograniczoną przewidywalność. Bywa
różnie określana: jako niepewność przez wspomnianego S. N. Eisenstadta, płynna nowoczesność przez
Z. Baumana, obecność ryzyka przez U. Becka w jego
książce Społeczeństwo ryzyka.

Architektura i urbanistyka reaguje na ową nieprzewidywalność wahaniami przejawiającymi się w występowaniu skrajności i antynomii. Pojawiają się one we
wszystkich skalach sztuki kształtowania przestrzeni.
W skali urbanistycznej czy planistycznej podstawowa
jest antynomia między dążeniem do budowy małych
organizmów miejskich a tendencją do kreacji miast
globalnych. Drugą – dramatyczną antynomią jest
antynomia między otwartością architektury a narastającymi trendami budowy osiedli grodzonych gated
communities. Główną przyczyną tej sprzeczności jest
niedoceniane zjawisko narastającej przestępczości,
zwłaszcza zorganizowanej. Przestępczość stała
się w pewnym sensie akceptowanym składnikiem
rzeczywistości. Na wagę tego problemu, jako jeden
z nielicznych, zwraca uwagę w swojej trylogii Manuel
Castells. Trzecią jest antynomia między zjawiskiem
urban sprawl – niekontrolowanym rozlewaniem się
zabudowy a od niedawna zdiagnozowanym shrinking cities – kurczących się miast. Z drugiej strony,
trzeba dodać, że zjawiska te są dialektycznie ze sobą
powiązane.
Na pograniczu skal architektonicznej i urbanistycznej sytuuje się antynomia pomiędzy wysoką
jakością pojedynczych dzieł architektury, czy nawet
małych założeń urbanistycznych, a powszechnie
narastającym bezładem urbanistycznym. Antynomia o charakterze fundamentalnym dotyczy styku
architektury i natury. Postawa symbiozy architektury
z naturą, proekologiczności, rywalizuje z postawą
świadomej sztuczności, abstrakcyjności, wyodrębnienia z środowiska naturalnego.
W skali architektonicznej odbiciem antynomii: fenomen małomiejskości (określenie Sławomira Gzella)
a miasta globalne jest antynomia: budynki w małej skali
versus nowe megastruktury, nazywane budynkami
hybrydowymi (nazwa jest moim zdaniem niewłaściwa
i myląca). Towarzyszy tej antynomii ambiwalencja
postaw wobec problemów społecznych. Tendencjom
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do kształtowania architektury prospołecznej, skromnej
przeciwstawiają się tendencje do wyrażania w architekturze luksusu, nawrotu do ostentacyjnej konsumpcji
na pokaz w rozumieniu Thorsteina Veblena. Trendy
do integracji warstw społecznych konfrontowane są
z trendami do izolacji, zamykania się ludzi biednych
i bogatych w specyficznych „gettach”.
3.2. Architektura deformacji i deformacja architektury
Iluzoryczność, hipokryzja, nieautentyczność.
Opisane zjawisko „wyczerpywania się” paradygmatu oszczędności, ascezy i racjonalności przejawia
się również w deformacji pierwotnych założeń owego
paradygmatu. Pierwszy typ deformacji polega na spłycaniu pierwotnych założeń i wyłonieniu się postawy
iluzoryczności. Ekstremalne przypadki Iluzoryczności
polegają na używaniu i eksponowaniu elementów
technicznych jako substytutu nowoczesnego „ornamentu”. Iluzoryczność przechodzi niekiedy w swego
rodzaju hipokryzję.
Przykładem owej iluzoryczności/hipokryzji we
współczesnej architekturze jest budynek Kunsthaus
w Grazu. Futurystyczna bryła z charakterystycznymi świetlikami zapowiada nowoczesny, elastyczny
budynek. W rzeczywistości budynek jest bardzo
tradycyjny, świetliki są w zasadzie tylko dekoracją.
O wiele nowocześniejszy, elastyczniejszy, bardziej
racjonalny jest starszy o 20 lat budynek Centre Pompidou w Paryżu.
Podobnie jest w przypadku przeszklonej kopuły
nad gmachem Reichstagu, siedziby Bundestagu
w Berlinie. Poprzedni budynek parlamentu niemieckiego w Bonn był przez zastosowaną w nim transparentność symbolem przejrzystości życia politycznego.
Praca posłów mogła być obserwowana z zewnątrz.
Szklana kopuła nad Reichstagiem nie umożliwia
wglądu na salę obrad. Stała się pustą atrakcją turystyczną, z umieszczonych w jej wnętrzu pochylni

można oglądać panoramę Berlina, która ciekawiej
prezentuje się z innych miejsc tego miasta.
Drugą odmianą deformacji jest powtórne zaczarowanie architektury polegające na wprowadzeniu
bogactwa form, jednak bez powrotu do stosowania
ornamentu.
Można zaryzykować stwierdzenie, że często zasada integracji różnych typów zabudowy i typów własności, mająca doprowadzić poprzez „przemieszanie”
do autentycznej integracji społecznej różnych warstw
społecznych, staje się działaniem iluzorycznym.
3.3. Dwa oblicza destrukcyjnej ludyczności czyli
„zabawić się na śmierć”
Fenomen ludyczności może ujawniać dwa oblicza:
kulturotwórcze, opisane przez Johana Huizingę w Homo
ludens, i destrukcyjne. Destrukcyjność owa w architekturze współczesnej objawia się w dwóch aspektach:
w powierzchownym transponowaniu poetyki mediów
(zwłaszcza telewizji i Internetu) i ich negatywnych cech
oraz zjawisku gadżetyzacji architektury.
Destrukcyjna ludyczność telewizji została opisana
w książce Zabawić się na śmierć Neila Postmana.
Główną tezę zawarł Postman w wypowiedzi: Duch
kultury może zanikać na dwa sposoby. W przypadku
pierwszego – Orwellowskiego – kultura staje się więzieniem. W drugim – Huxleyowskim – kultura przekształca
się w burleskę (Postman 2002 s. 219). Permanentnie
przerywana i fragmentaryzowana narracja telewizji
została przetransponowana na grunt współczesnej
architektury i urbanistyki. Podobnie jak w programach
telewizyjnych we współczesnej urbanistyce unicestwiana jest idea porządku i ciągłości. Poszczególne budynki stanowią niczym leibnizowskie monady zamknięte
całości nie łączące się w układy urbanistyczne.
Drugim obliczem destrukcyjnej ludyczności jest
gadżetyzacja. W współczesnej konsumpcyjnej rzeczywistości dochodzi do bezprecedensowgo wzrostu
znaczenia przedmiotów (rzeczy). Mogą one odegrać
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pozytywną, kulturotwórczą rolę – wyrażając ekspresję
ludzi. Bruno Latour w swej teorii aktora – sieci (ANT)
twierdzi, że każdy byt ludzki i pozaludzki (tak określa właśnie przedmioty) istnieje poprzez sieć relacji
z innymi bytami. Z drugiej strony sytuują się gadżety
– przedmioty służące zabawie, często bezmyślnej,
wikłające ludzi w powierzchowne relacje. Dzieła architektury często odgrywają rolę gadżetów.
Sądzę, że współczesna architektura w jakimś
sensie alienuje się z logiki innowacyjności panującej
w innych dziedzinach działalności ludzkiej. Współczesne samochody, telefony komórkowe, komputery
i inne przedmioty wysoko zaawansowane technicznie
w przeciwieństwie do dzieł architektury ulegają stałej
ewolucji technicznej i w większym stopniu umożliwiają
ekspresję indywidualizmu jednostek.
4. Architektura w poszukiwaniu nowego paradygmatu
W poszukiwaniu nowego paradygmatu twórcy
architektury powinni zerwać z opisaną wyżej iluzorycz-

nością oraz powierzchownym imitowaniem mechanizmów z innych dziedzin twórczości ludzkiej.
Pierwszym filarem nowego paradygmatu powinny
stać się rozszerzone i przede wszystkim uautentycznione zasady zrównoważonego rozwoju. Zasady można
by w skrócie opisać opierając się np. na teorii ANT
Bruno Latoura. Wykreował on pojęcie „zbiorowość”
(collective) oznaczające w opozycji do społeczeństwa
zbiór czynników ludzkich (humans) i pozaludzkich
(nonhumans) wzajemnie na siebie oddziałujących
i tworzących sieci. Podzbiór owych czynników pozaludzkich tworzą: elementy natury i przedmioty:
komputery, maszyny, obiekty architektury etc. Należałoby kreować autentyczne sieci łączące wszystkie te
podzbiory zamiast powierzchownego imitowania form
naturalnych. Drugą potencjalną możliwością mogła by
być próba wykreowania nowych materiałów budowlanych. Trzecim filarem mogło by być wprowadzenie
elementów mobilności, dzięki czemu architektura
tworzyłaby elastyczne ramy dla współczesnego zindywidualizowanego społeczeństwa przepływów.

BIBLIOGRAFIA
Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza
teorii aktora-sieci Bruno Latoura., TAiW Universitas, Kraków
2008.
Berger, P. L., Rewolucja kapitalistyczna, Oficyna Naukowa,
Warszawa 1995.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
Latour B., Polityka natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2009.

Ockham W., Suma logiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010.
Postman N., Zabawić się na śmierć, Warszawskie Wydawnictwo Naukowe Muza SA, Warszawa 2002.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2008.
Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia,
Warszawa 2010.

Marek Lisowski*

Polska architektura dziś – autorska próba oceny
Polish architecture today – author’s assessment
Architektura w Polsce po transformacji ustrojowej podzielona została pod kątem charakteru zleceniodawcy
dla projektów architektonicznych. Wyodrębniono dwa typy inwestora: prywatny (związany z architekturą
przede wszystkim komercyjną) i publiczny, który działa poprzez przetargi publiczne i konkursy architektoniczne. W tekście postarano się również o autorską waloryzację powstających ostatnio obiektów architektonicznych.
Słowa kluczowe: architektura, architektura użyteczności publicznej, inwestor prywatny i publiczny

After change of political system in Poland, Architecture has been subject to modification. It has been divided
in terms of types of Clients for different architectural projects. Two types of Investors/Clients were identified:
private (mainly related with commercial architecture) and public investor who works through tenders and
architectural competitions. In the study, the author also valorizes newly built architectural objects.
Keywords: architecture, public utility architecture, private and public Investor
Jak przedstawia się polska rzeczywistość w świecie architektury? Poniższe to suma doświadczeń
z życia zawodowego autora poniższego.
Polska rzeczywistość to dwa nurty w twórczości, wynikające z charakteru odbiorcy, dla którego
powstaje. Pierwszy to klient indywidualny (osoba
fizyczna lub firma), drugi to zleceniodawca publiczny
(urzędy, służby cywilne, itp.). Dla obydwu powstają
te same typy obiektów.
Zleceniodawca prywatny przeważnie wie jakiego
konkretnie obiektu oczekuje, co wynika z jego doświadczenia, charakteru prowadzonej działalności,
analiz rynku, a przede wszystkim analizy ekonomicznej inwestycji, którą chce wykonać. W przeważającej

większości wypadków posiada on teren, działkę budowlaną – choć nie zawsze jest ona budowlana lub
„przymierza się” do pozyskania terenu i potrzebuje
analiz i ekspertyz w dużej części o charakterze planistyczno – urbanistyczno – przestrzennym.
Ekspansja budowlana po roku 1989 spowodowała, że przyjęliśmy z zagranicy nowe technologie,
nowych inwestorów, wręcz nowe typy budynków,
mieszczące całkiem dla nas nowe rodzaje prowadzonej działalności. W krótkim czasie powstał cały
szereg obiektów nastawionych na zaspokojenie potrzeb okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim
na zysk. Na początku tego okresu odbywało się to
w większych miastach, a z biegiem lat przedmiot za-
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interesowania inwestycyjnego w tym względzie zaczął
dotyczyć miast coraz mniejszych i miasteczek. Siłą
rzeczy architektura tego typu – chodzi o nastawienie
na zysk – musi mieć charakter ekspansywny. Potrzebować będzie nowych terenów, i to dla podniesienia
atrakcyjności, im bliżej centrum miasta tym lepiej.
Bardzo częstym zjawiskiem było i jest pozyskiwanie terenów będących wcześniej zajętych przez
przemysł, składy i bazy, które zakłócały prawidłowe
funkcjonowanie miasta, niezależnie od dysonansu
urbanistyczno – architektonicznego, który we współczesnym mieście ze sobą niosły.
Jak nietrudno przewidzieć „czyste” inwestycyjnie
tereny zaczęły się kończyć. Działki z potencjałem budowlanym zaczęły posiadać jakiś „feler” – zbyt małą
wielkość, niejasny stan prawny, a przede wszystkim
jasno sprecyzowane rozstrzygnięcia urbanistyczne
(brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, długotrwały proces dochodzenia do
decyzji lokalizacyjnych – o warunkach zabudowy).
Zmienił się też stosunek władz lokalnych do inwestorów komercyjnych. Zmienił się też koszt inwestycyjny.
Na początku bumu inwestycyjnego w Polsce budowało się taniej z powodu tańszych działek budowlanych, tańszej robocizny, materiałów budowlanych
i wykończeniowych. A i przepisy i warunki techniczne
były bardziej liberalne, zdarzało się, że nie nadążały
za nowym sposobem budowania (np. przepisy dotyczące ochrony pożarowej budynków). Bywało tak, że
inwestor z oszczędności realizacyjnych zdecydował
o wybudowaniu „przy okazji” drogi, całego skrzyżowania ulic, czy nawet mostu. Inwestor (przeważnie)
zagraniczny negocjował z władzami miasta sposób
i udział w rozwoju infrastruktury miejskiej za przychylność w stosunku do zamierzonej inwestycji.
Od pewnego czasu sytuacja uległa zdecydowanej
zmianie. Inwestycje kosztują porównywalnie z tymi,
które prowadzi się zagranicą. Przestaje się mówić
o działaniach okołoinwestycyjnych, a oszczędności

szuka się w kształcie architektury i zastosowanych
materiałach budowlanych, wykończeniowych i wyposażeniu technicznym. Dawniej potrafiły nas zachwycić
nowe materiały wykończeniowe, dziś tylko dobrze
skomponowany obiekt wytrzymuje krytykę odbiorców.
Może dlatego, że mamy już coraz większe porównanie, może dlatego, że niegdysiejsze nowości nam już
spowszedniały. Wydaje się, że to co kiedyś musiało
być oryginalne że tylko oryginalność może świadczyć
o jakości architektury, dziś coraz częściej zastępuje
prostota, bezbłędne proporcje i umiar detalu.
W podsumowaniu opisu tej grupy obiektów należałoby zwrócić uwagę na pozytywy i negatywy zaistniałe przy okazji jej powstawania. Niezaprzeczalnym
pozytywem jest fakt zaistnienia w Polsce nowych
typów architektury zaspokajającej nowe zapotrzebowania społeczne. W dużej mierze twórczość w tej
dziedzinie przyczyniła się do sprowadzenia do kraju
nowych technologii i nowych materiałów budowlanych,
wykończeniowych oraz elementów wyposażenia budynków. Pozytywem jest to, że przy okazji budowy
wielu obiektów komercyjnych powstało wiele rozwiązań infrastruktury miejskiej – zwłaszcza w pierwszym
okresie po transformacji polityczno-gospodarczej. Za
pozytywne należy uznać również zastąpienie przez
współczesną architekturę obszarów, gdzie istniały
miejsca wymagające rewitalizacji (poprzemysłowe).
Negatywna jest przede wszystkim dążność inwestora komercyjnego do „pompowania” budynku, mimo
że nie zezwalają na to rozstrzygnięcia planistyczne,
miejscowe plany, przepisy, a nawet zdrowy rozsądek,
na zasadzie naginania, swoistej interpretacji i wyszukiwaniu luk w prawie. Coraz częściej zdarza się, że to co
w koncepcji zapowiadało się jako ciekawe rozwiązanie
w trakcie dochodzenia do rozwiązań końcowych przy
zastosowaniu metody szukania oszczędności kosztu
staje się czymś zupełnie innym.
Ogólnie rzecz biorąc architektura dla inwestora
indywidualnego zmienia się w czasie. Na początku
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okresu należałoby odbierać ją bardziej pozytywnie,
dziś budzi coraz więcej wątpliwości.
Może powodem jest ogólnoświatowy kryzys finansowy, może nasycenie architekturą komercyjną,
faktem jest, że coraz większego znaczenia nabiera
architektura tworzona dla inwestora tzw. społecznego.
Zdecydowanie do tego stanu przyczyniła się przynależność Polski do Unii Europejskiej i płynące z tego
źródła fundusze inwestycyjne, zwłaszcza na budowę
infrastruktury i inwestycji w sferze społecznej. Przez
ostatnich kilka lat jest tak, że większość architektów
uprawiających zawód musiało przestawić się na
obsługę inwestora z sekcji publicznej. W większości
stamtąd płyną zamówienia na projekty obiektów
i inwestycje budowlane.
W tej sekcji inwestycji wybór zespołu projektowego następuje zawsze poprzez dwie formy: przetarg
lub konkurs architektoniczny.
Przetargi też mogą mieć różny charakter. Może
być na prace projektowe, ale może też być na wykonawstwo razem z projektem. Wśród tych pierwszych
zdarzają się przetargi na koncepcję, a następnie
na projekty budowlane i przetargowo-wykonawcze.
Nie czas w tym miejscu na analizę etycznych stron
takiego postępowania inwestora, bo prawnicy uznali,
że wszystko odbywa się w świetle prawa. O wiele
bardziej niebezpieczne jest to, że jedynym kryterium
wyboru w większości przetargów jest zaoferowana
cena za usługi projektowe. Nikogo nie trzeba przekonywać, że nie wróży to najlepiej architekturze, która
ma powstać w wyniku takiego wyboru. Czasem aż
dziw bierze za jakie wynagrodzenie ktoś (architekt)
zobowiązuje się wykonać projekt wielobranżowy.
Jaka jest jakość tak powstających budynków? Różna. Znaleźć można całkiem wybitne rozwiązania, ale
miernoty jest znacznie więcej.

Co światlejsi inwestorzy decydują się na konkursy architektoniczne w celu wyłonienia pożądanego
rozwiązania i wyboru projektanta. Droga jest dłuższa
(czas zorganizowania konkursu, na przygotowanie
rozwiązań, na sędziowanie, na odwołania). Taka
droga wymaga od inwestora większych nakładów
finansowych. Ale można założyć, że oczekiwania
będą spełnione. I tak się dzieje. Wszystkie znaczące
obiekty ostatnich lat w Polsce powstały i powstawać
będą na drodze wyboru rozwiązań konkursowych.
Muzea, ośrodki kultury i rozrywki, obiekty administracji terytorialnej, ośrodki sportowe, szkoły, stadiony
i wiele innych powstało i powstawać będzie jako
realizacje na podstawie projektów opartych na wygranym konkursie architektonicznym. Realizacje te są
zdecydowanie bardzo udane. Dają najwięcej szans na
spełnienie wymogów stawianych przed architekturą,
którą nazwać można dziełem. Obiekty są „wyraziste”,
są interesujące przestrzennie, funkcjonalnie i cechują
się dobrym rzemiosłem. Jest jednak jeden warunek.
Konkurs musi być dobrze sędziowany. Rola sędziego
referenta jest tutaj nie do przecenienia. Wybór musi
być oparty na poprawności rozwiązań nie tylko przestrzennych, ale projekt konkursowy musi posiadać
znamiona rozwiązywalności pod względem technicznym i w zgodzie z przepisami budowlanymi.
Podsumowanie tego stanu rzeczy wypada zatem
na korzyść architektury, która powstaje w wyniku
wygranego konkursu architektonicznego. Tu architekt
(zespół projektowy) ma szanse wykazać się dobrym
rzemiosłem twórczym, a zasady konkursu pilnują,
aby realizacja nie odbiegała w zasadniczy sposób
od pierwowzoru konkursowego. W tej dziedzinie
architekt ma największą swobodę kształtowania architektonicznego i nie znajduje się wielu powodów
wymuszających konieczność zmian.

Maria Lubelska*

Mirador i celosía – różne formy tej samej idei
Mirador and celosía – different forms of the same idea
Niniejszy artykuł omawia bieżącą tendencję w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej obrzeżnych dzielnic
Madrytu na przykładzie dwóch realizacji zlokalizowanych w Sanchinarro. Przedstawiona zostaje idea tworzenia przestrzeni zbiorowego zamieszkiwania, która przyświecała autorom – pracowni MVRDV i Blanca Lleó
Asociados – przy projektowaniu budynków Mirador i Celosía. Sprzeciw wobec homogeniczności zabudowy
osiedla, przełamanie introwertycznego charakteru miejsca, otwarcie zamkniętego kwartału mieszkalnego –
przedstawiony został w dwóch różnych formach.
Słowa kluczowe: Mirador, Celosía, Madryt, Snchinarro, MVRDV, Blanca Lleó, architektura eksperymentalna,
przełamanie zamkniętego kwartału

This article discusses a current tendency in the formation of residential buildings in the outer districts of Madrid
exemplified by two implementations located in Sanchinarro. It presents the idea of creating a space of collective residence which guided the authors – MVRDV Studio and Blanca Lleó Asociados – while designing the
buildings of Mirador and Celosía. An objection against the homogeneity of the estate, breaking the introversive
character of the place and opening the closed quarter of housing were shown in two different forms.
Keywords: Mirador, Celosía, Madrid, Sanchinarro, MVRDV, Blanca Lleó, experimental architecture, breaking
a closed quarter

Rzeczy się stają, idee istnieją.
Platon

La vivienda para toda la vida ya no existe
(Mieszkanie na całe życie już nie istnieje.)
Blanca Lleó [1]
Dzisiejsze miasta zmieniają się szybko, coraz
szybciej. Bez względu na swą wielkość i wewnętrzną
różnorodność. Ale tempo tych zmian nie jest jedna-

kowe dla wszystkich sektorów. Najszybciej reaguje
– przyswajając wszystkie nowości – architektura
przemysłowa. Dużo wolniej zmienia się architektura
obiektów usługowych oraz użyteczności publicznej.
Najwolniej zaś reaguje architektura mieszkaniowa.
Dzieje się tak, między innymi, dlatego że nawet najmniejsza zmiana przestrzeni mieszkaniowych pociąga
za sobą przekształcenie naszego prywatnego świata.
Poza tym ludzie w niewielkim stopniu dopuszczają
ujawnianie swoich prawdziwych potrzeb. Ta powścią-

* Lubelska Maria, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, studia doktoranckie.
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1. Mirador, Sanchinarro, Madrid
2. Celosia, Sanchinarro, Madrid
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gliwość oraz niedomówienia – wpływając również
na relację pomiędzy architektem a użytkownikiem
– rzutują na tempo przekształceń.
Pytanie o to jak chce mieszkać współczesny człowiek – jest podejmowane ciągle. Złożony charakter
tego pytania komplikuje konieczność uwzględnienia
tego, jak człowiek mieszka faktycznie czy też – jak musi
mieszkać. Ów społeczny charakter problemu jest dziś
często tematem podejmowanym przez pracownie architektoniczne. Prowadzą one badania i szukają rozwiązań
dla różnych zagadnień, właśnie społecznej natury. Tak
na przykład biuro OMA (Office for Metropolitan Architecture) poszerzone zostało o oddział naukowo-badawczy
AMO (Architectuur Metropolitaanse Officie). Wymownym
uzasadnieniem tego nurtu patrzenia na projektowanie
architektoniczne jest przeświadczenie profesor Blanki
Lleó [2]: Dziś siła idei, również w architekturze, bazuje
na krytycznej analizie i wynikającej z niej znajomości
najskrytszych ambicji współczesnego społeczeństwa
[3]. Współczesna architektura często analizuje samą
siebie, pragnie sprawdzać czy naprawdę stanie się
architekturą przyszłości, do aprobaty przez ludzi przyszłości. Jakby chodziło jej nie tylko o akceptację, ale
i o przyszłość. Jakby zależało jej nie tylko na współczesnym odbiorcy, ale i człowieku przyszłości. Taka właśnie
jest modna obecnie architektura eksperymentalna, którą
praktykują holenderscy architekci z pracowni MVRDV
i hiszpańska architekt Blanca Lleó. Jej książka, Informe
habitar, eksponuje wagę pytania o środowisko architektury domowej. Inicjuje dyskusję nad alternatywami dla
mieszkalnictwa współczesnego. Ukazuje także bilans
wybranych dokonań projektowych, analizuje sukcesy
niektórych projektów, pokazuje kierunki architektonicznych poszukiwań, przedstawia nowatorskie propozycje
architektów oraz autorskie opisy tych propozycji. Blanca
Lleó proponuje sposób klasyfikowania form budynków
mieszkalnych na podstawie ich rzutów. Tą drogą próbuje ująć to, co jest najbardziej symptomatyczne dla
zachodzących zmian życia i ciągłej ewolucji scenerii

domowej codzienności. Narysowany rzut jest dla autorki
narzędziem, którego używa architekt, aby wyrazić ideę
projektu i podsumować jego zawartość. W architekturze
rysunek rzutu jest abstrakcją przestrzeni zamieszkałej,
reprezentacją rzeczywistości skonstruowanej lub prefiguracją możliwej przyszłości. Jest też zaszyfrowanym
wyrazem sposobu życia, który architektura proponuje.
W tym sensie interesuje autorkę rzut jako czuły „wykrywacz” transformacji potrzeb i pragnień użytkowników.
Właśnie Blanca Lleó wraz z MVRDV są autorami
ciekawego eksperymentu z formą budynków mieszkalnych, wywodzących się z rzutów kwartałów zabudowy.
Podjęli się oni realizacji dwóch budynków mieszkalnych
w Madrycie. Stolica Hiszpanii jest przykładem bardzo
szybko rozwijającego się europejskiego miasta, w którym wokół głównego centrum miejskiego wyrastają
miejskie „sypialne”. Jedną z tych nowych części Madrytu jest dzielnica Sanchinnaro. Architektoniczny klimat tej
podmiejskiej dzielnicy Madrytu określają gigantyczne,
zamknięte kwartały zabudowy mieszkaniowej. Wysokie
bloki z małymi oknami, ściśle otaczają patio, które jest
całkowicie niedostępne z zewnątrz, od strony ulicy.
Zabudowa taka odróżnia się od tej w centrum Madrytu
i innych dzielnicach, gdzie nie brakuje europejskiej architektury wysokiej klasy. Miasto ciągle szuka projektów
proponujących nowe, świeże patrzenie na kształtowanie
miejskich obrzeży i oferujących zabudowę mieszkaniową o wyższym standardzie funkcjonalnym i formalnym
niż dotychczas. To właśnie w Sanchinarro zlokalizowano
dwa obiekty łamiące zasadę zamkniętych kwartałów –
Mirador [4] (il. 1) [5] i Celosía [6] (il. 2) [7]. I to one stały
się motorem zmian w tej dzielnicy jak i katalizatorem
wyścigu ku coraz ciekawszym formom mieszkalnym,
także w innych obrzeżnych dzielnicach stolicy.
Posługując się językiem Witolda Szolginii [8], interpretacja każdej formy architektonicznej oraz wyrażanych przez tę formę treści, prowadzi do pytania o jej
ukryty wymiar, czyli o znaczenie. Zatem interpretacja
treści emanujących z obiektu, wiąże się w przypadku
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tych realizacji z dużym ładunkiem ideowym, który
określa ich formy i który stanowi uzasadnienie tych
form, a także to, co przedłożone zostało przez architektów w licznych komentarzach. Jak pisze Jacek
Krenz: Warstwę znaczeniową możemy rozpatrywać
na trzech poziomach: intencji, jaką twórca pragnie
wyrazić, jej formalnej realizacji i wreszcie sposobu
jej odczytywania przez odbiorcę [9].
Intencje twórców są nam znane, często tłumaczyli
je w wywiadach udzielanych prasie. Chcieli stworzyć
formy mające własną tożsamość, przełamujące przytłaczającą homogeniczność i wielkość zabudowań
mieszkalnych nowych przedmieść Madrytu. Przywołują znane idee, usystematyzowane przez wybitnego
teoretyka architektury – Christophera Alexandra, który
postulował już heterogeniczne miasto (Homogeniczny
i jednolity charakter współczesnych miast zabija różnorodność stylów życia i hamuje rozwój indywidualności) [10] oraz rozpoznawalne sąsiedztwo (Ludzie
mają potrzebę przynależności do rozpoznawalnej
jednostki przestrzennej) [11]. Autorzy budynków Mirador i Celosía pragnęli oddać mieszkańcom budynki
funkcjonalne i piękne. Posłużyli się do wyrażenia tych
idei dwoma różnymi formami. Obie formy wzbudziły
wiele emocji.
Omawiane budynki powstały z zamierzenia jako
bloki socjalne, z niedrogimi mieszkaniami. Architekci
uzupełnili program (określony przez inwestora dla
bloków z mieszkaniami dla ludzi niezamożnych) swoją
koncepcją potrzeb mieszkańców. Pragnęli stworzyć
przestrzeń o wysokiej jakości i kierowali się przy tym
zasadą przestrzeni sustainable (czyli zrównoważonej,
w znaczeniu zapewnienia dostatecznej ilości typów
mieszkań, by ich mieszkańcy nie musieli sami dokonywać przeróbek, tylko mogli spośród wielu modeli
rozplanowania wybrać najbardziej odpowiedni dla
siebie).
W projektach tych dokonana została transformacja typowego dla tej dzielnicy zamkniętego kwartału

zabudowy mieszkaniowej. Mirador odwołuje się
bezpośrednio do rzutów działek i planów kwartałów.
Podnosi z rzutu kubaturę planowanego kwartału
zamkniętego, tym samym przekształca go, transformuje. W budynku Celosía, by odsłonić wspólną
dla mieszkańców przestrzeń wewnętrznego patio,
architekci „przedziurawiają” ściany kwartału. Na
tyleż przełamując kwartał zamknięty, co odwołując
się do niego, uzyskują zupełnie inną formę. Celosía
nie wyróżnia się już wysokością, nie krzyczy barwną
i skomplikowaną elewacją i nie odstępuje działki placowi miejskiemu. W subtelniejszy sposób przełamuje
zasadę zamkniętej przestrzeni, niejako „dziurawi”
granicę, która oddziela to, co wewnątrz, od tego, co
na zewnątrz. Fasady nie są już masywnymi ścianami. Celosía komplikuje jeszcze bardziej przestrzeń
półwspólną, tworząc mniejsze podtypy przestrzeni
półprywatnych, które przypisuje konkretnym mieszkaniom. Natomiast wyraźnie wspólne dla obu budynków
jest traktowanie jednostek sąsiedzkich, to składanie
bloku z bloczków; piętrzenie ich, nasuwanie na siebie, łączenie w całość, bądź rozsuwanie ich w pionie
i poziomie. Za każdym razem mieszkania grupowane
są w bloki, które sugerują sieć powiązań sąsiedzkich,
układ relacji, sposób zamieszkiwania. Projektanci
proponują pewien rodzaj Habitatu, koegzystencji
i integracji sąsiedzkiej, oferując bogatą gamę typów
mieszkań, gromadzących pod jednym dachem różnych ludzi i różne style życia.
Mirador posiada bardzo złożony system przestrzeni wspólnych, służących komunikacji w budynku. Począwszy od różnego rodzaju klatek schodowych, wind, wewnętrznych korytarzy i kładek, które
krzyżują się ze sobą na kilku poziomach (co ma
swoje odzwierciedlenie w kształcie mieszkań, np.
dwupoziomowych) lub mieszanych i łączonych dróg
dostępu (do niektórych mieszkań można dojść na
kilka sposobów). Celosía bazuje na jednym systemie komunikacji, ale nowatorskim, proponującym
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– zamiast wewnętrznych korytarzy – półprywatne
patia, otwarte z dwóch stron. Można z tego wysnuć
wniosek jak wielką wagę przykładają projektanci
do relacji sąsiedzkich i że w tym upatrują komfort zamieszkiwania. Jest to bardzo ciekawe przy
uwzględnieniu faktu, że mieszkania w obu blokach
są przeznaczone dla osób niezamożnych, że jest
to budownictwo socjalne pod szczególną ochroną
Miasta. Faktycznie wybudowano je niedrogą metodą
wylewanego na budowie betonu z zastosowaniem
wcześniej przygotowanych form. Użyto niedrogich
materiałów wykończeniowych. Prostokreślna geometria bryły też nie sprawiała trudności wykonawcom.
Same mieszkania również nie posiadają dużego
metrażu ani dodatkowych luksusów.
Kolejnym wspólnym mianownikiem jest stosunek
do tarasów widokowych (patiów) i dziedzińców, które
cieszą się specjalnym upodobaniem projektantów,
i które są wynoszone na wysokość. W publikacjach
autorów projektu, często podkreśla się – w kształtowaniu współczesnych miast – rolę placów miejskich (miejsc wspólnego przebywania, przestrzeni
spotkań). Charakterystyczne w obu projektach jest
otwieranie budynku na zewnątrz, otwieranie na
widoki, pokazywanie mieszkańcom rozległych pejzaży. I pokazywanie to jest dwustronne. Podobnie
jak uchylanie żaluzji jest niszczeniem introwertyzmu
cechującego do tej pory Sanchinarro. To otwarcie

architektury mieszkaniowej na środowisko miejskie
i najbliższe otoczenie.
W kwestii społecznego czasu, oba budynki mieszczą się w „teraźniejszości”. Bez wątpienia w odbiorze
mieszkańców i turystów, którzy chcą je odwiedzać,
sfotografować i lepiej poznać – są ważnymi obiektami swoich czasów. Są również dla obserwatorów
znakiem możliwej przyszłości. Czas pokaże na ile
przyjmie się zaproponowany przez nie sposób traktowania zabudowy mieszkaniowej.
Jedna idea – sprzeciw wobec homogeniczności
zabudowy osiedla, przełamanie introwertycznego
charakteru miejsca, otwarcie zamkniętego kwartału
mieszkalnego – „ubrana” została w dwie różne formy.
Choć obie realizacje posiadają wiele wspólnych cech,
które wynikają z poglądów architektonicznych (i nie
tylko) projektantów, możemy mówić o innym oddziaływaniu budynków na otoczenie. Architekci na swój sposób udowadniają, że przy tych samych założeniach,
może istnieć dwojakiego rodzaju dopasowanie formy
budynków do kontekstu. Pokazują, że możliwe jest
stworzenie silnej dominanty wysokościowej i formalnej,
która odznaczając się od tła i odgrywając dobrze swoją
rolę, niejako „wpisze się” w funkcjonalne uwarunkowanie sąsiedztwa. Przekonują również, że możliwe jest
stworzenie unikatowej bryły, oferującej nowatorskie
kształtowanie przestrzeni wewnętrznej, jednocześnie
niewyróżniającej się gabarytami i kolorem.
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Ewa Łapa*

Zaskoczenie w architekturze. Współczesne przebudowy, rozbudowy i adaptacje
Astonishment in architecture. Modern conversions,
extensions and adaptations
W artykule zebrane zostały przykłady przebudów, rozbudów i adaptacji obiektów historycznych zaprojektowanych na zasadzie zaskoczenia i kontrastu. W analizowanych realizacjach rozważono różne możliwości
stosowania zaskakujących rozwiązań w zależności od atrybutu architektury, którego dotyczyły. Celem pracy
było ukazanie nurtu współczesnego projektowania w środowisku zabytkowym.
Słowa kluczowe: zabytki, przebudowy, rozbudowy, adaptacje

In my paper examples of conversions, extensions and adaptations of historical buildings were gathered. All
the projects’ ideas have been based on contrasting and astonishing architectural solutions. In the analysis
different aspects of astonishment, depending on architecture’s attributes were analyzed. The purpose of my
paper was to show a modern approach for projecting in historical environment.
Keywords: monuments, conversions, extension, adaptations
Zaskoczyć, czyli „zastać, spotkać kogoś nieoczekiwanie” i „wprawić w zakłopotanie czymś niespodzianym” [1]. Innymi słowy znaleźć to, co do tej pory
uznawało się za niemożliwe, lub w ogóle nie brało się
pod uwagę możliwości zaistnienia danego zjawiska/
formy/treści. Oto jednak... zdarzyło się, stajemy przed
faktem dokonanym. Oniemienie, niepewność, zadziwienie. To co później nie ma już znaczenia (zachwyt/
odrzucenie/machnięcie ręką). Liczy się zaskoczenie.
Celowym zaskoczeniem operowała sztuka XX w.,
a jego niekwestionowanym mistrzem był Salvador
Dalí. Zaprojektowany przez niego dla siebie same-

go teatr-muzeum w Figueres stanowił najwyższe
osiągnięcie sztuki iluzji i zaskoczenia. Głównymi
narzędziami Dalego było malarstwo i rzeźbiarskie
instalacje. Architektura, przejmując tę tendencję,
musiała wypracować swój własny język, w którym
zaskoczenie mogło się ujawnić [2].
Na potrzeby niniejszego artykułu spośród projektów operujących zaskoczeniem wybrane zostały
realizacje, w których konieczne było odniesienie się
do zastanego kontekstu. Przebudowy, rozbudowy
i adaptacje obiektów historycznych (dawnych, nie
zawsze formalnie uznanych za zabytki) wymagają

* Łapa Ewa, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, studia doktoranckie.
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1. Zamek w Moritzburg/Moritzburg Castle 2. Foquet Hôtel 3. Art Gallery of Ontario 4. Akron Art Museum 5. Caixa Forum
Madrid 6. Didden Village 7. Alpine Ensemble 8. Selexyz Dominicanen Bookshop
Źródło:/Source: Build-On. Converted architecture and transformed buildings, red. R. Klanten, L. Feireiss, Berlin 2009. Illustration: 1 – s./p. 27, 2 – s./p. 232, 3 – s./p. 91, 4 – s./p. 55, 5 – s./p. 94, 6 – s./p. 75, 8 – s./p. 154. Jodidio P., 100 great
extensions and renovations, Australia 2007. Ilustracja:/ Illustration: 7 – s./p. 39.
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od architekta ustosunkowania się do zastanego architektonicznego tła. W ciągu ostatnich 200 lat wiele
razy i na różne sposoby próbowano odpowiedzieć,
jak należy to robić. Żadna z doktryn albo nie utrzymała
się w toku dyskusji, albo nie przetrwała zderzenia
z praktyką [3]. Jedyną regułą stało się więc, by każdy
przypadek traktować indywidualnie.
Przez długi czas dominującą tendencją w projektach realizowanych w otoczeniu architektury dawnej,
było podkreślanie jej monumentalizmu, powagi,
odnoszenie się do świadka upływającego czasu
z szacunkiem. Przykłady realizacji początku XXI w.
wydają się kłaść kres tej tendencji. Wyróżnienie
z tłumu, inność, zaskoczenie wreszcie, to dzisiejszy
sposób na podkreślenie wartości obiektu. Jest to
przełamanie zasady kontynuacji, zabawa w reinterpretację architektonicznego kontekstu.
W tym miejscu konieczne jest określenie tego, co
w architekturze może wywołać zaskoczenie widza lub
jej użytkownika. Z pewnością to, co niespodziewane
objawia się nowatorstwem rozwiązań – nowoczesnych i do tej pory nieznanych, bądź tradycyjnych
zastosowanych w nowy sposób. Stanowią one dla
architektury zabytkowej kontrast, który dla zaskoczenia stanowi słowo-klucz. Rozwiązania realizujące ten
schemat można wyszukać, systematyzując je według
sposobów wyrazu architektury, jej atrybutów.
Podstawą w architekturze jest forma. Dopiero
zespół form tworzy architektoniczną całość. Jeśli
kompozycja zderza formy stare ze skrajnie nowoczesnymi, efekt z pewnością jest zaskakujący. Jako
przykład takiego zabiegu posłużyć może rozbudowa
zamku w Moritzburgu (Nieto Sobiejano, 2008). Do
zabytku dodano tu przestrzeń wystawową zadaszoną
nieregularnie powyginanym dachem. Czystość linii,
połysk szkła i stali podkreślają naruszone zębem
czasu kamienne mury. To mocne zestawienie oddaje
charakter obiektu będącego siedzibą muzeum ekspresjonistycznej sztuki niemieckiej.

Powiedzmy jednak, że opozycja dawne-nowoczesne była już wcześniej wielokrotnie, choć nie
zawsze tak radykalnie, używana. Znacznie większym
zaskoczeniem może być więc wykorzystanie w nowym obiekcie ornamentów historycznych. W Foquet
Hôtel (Edouard François, 2007) zdecydowano się
na zacytowanie form pochodzących z rozbudowywanego budynku. Przeniesiono je na niemalowane
cementowe panele, którymi następnie obłożono
fasadę nowej bryły. Moduł okładziny zrywa z logiką
prowadzenia zdobień, tworząc z elewacji zagadkę.
Podpowiedzią, że jest to architektura współczesna,
oprócz koloru elewacji, są leżące prostokątne tafle
szkła pełniące rolę okien.
Proporcja to cecha architektury bez nazwania
której, sztuka ta nie mogłaby istnieć. Zwykle twórcy
szukają między bryłami harmonii, dopasowania skali.
Zerwanie z tą zasadą, radykalne przeskalowanie form,
jeśli umiejętnie użyte, może przynieść niezwykły efekt.
Przykładem na skuteczność takiego zabiegu jest Art
Gallery of Ontario (Gehry Partners, 2008). Ceglaną,
pochodzącą z początku XIX w. rezydencję, rozbudowano o czterokrotnie większy prostopadłościan pokryty barwionym na niebiesko płytami tytanu i szkła.
Nad klasyczną, zwieńczoną tympanonem fasadą
zawieszona została dynamicznie zwijająca się klatka
schodowa. Efekt, widoczny z wielu punktów miasta,
zadziwia odwagą przyjętych rozwiązań.
Niemniejsze zaskoczenie wywoduje konstrukcja
pozornie niemożliwa. Dodano taką do budynku Akron
Art Museum (Coop Himmelb(l)au, 2007). Powyżej
murowanej, zdobionej wapiennym detalem hali,
rozpięto dwa stalowe skrzydła, które dzięki wspornikowemu podparciu, wydają się unosić w powietrzu.
Nadwieszenie nad obiektem historycznym zaskakuje
i narusza przyzwyczajenie do tego, co w architekturze
prawdopodobne.
Inaczej uczucie zdziwienia odbiorcy osiągnąć
można nie poprzez modelowanie bryły, a za pomocą
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kontrastu zastosowanych materiałów. W projekcie
powiększenia Caixa Forum Madrid (Herzog&De
Meuron, 2008) zdecydowano się na nałożenie na
ceglany budynek dawnej elektrowni, nowej bryły.
Obłożono ją panelami stali kortenowskiej. Ponieważ,
w przeciwieństwie do murów, materiał ten można
łatwo perforować, w górnych partiach obiektu zaplanowano ażurowe prześwity, nadające dobudowie
lekkości. Różnorodność odcieni stali – wahająca się
od rudości po czerń, jej wyczuwalna chropowatość,
kontrastują mocno z ceglaną elewacją zabytku.
Wrażenie potęguje dodanie w dolnej partii budynku
błyszczącego czarnego pasa wykonanego z laminatów. Kontrast pomiędzy materiałami to zabieg znany
z historii [4], jednak rozmach i konsekwencja, z jakim
zastosowano go w tym budynku są niezwykłe.
Kategoria materiału w architekturze może zostać
zawężona do samego tylko koloru. Specjalistami
od monochromatycznych interwencji są architekci
skupieni w MVRDV, autorzy Didden Village (2007).
Nadbudowa domu stanowi przeniesienie miasta
do skali mikro. Domki, alejki i placyk to faktycznie
pomieszczenia mieszkalne połączone z wnętrzem
apartamentu spiralnymi klatkami schodowymi. Jednak to, co najbardziej zaskakujące w tej realizacji, to
pokrycie nowych elementów jednolitym, intensywnie
niebieskim poliuretanem. Kolor odcina dobudowę
od reszty miasta, które, bez względu na różnorodność form, zachowywało do tej pory kolorystyczną
ciągłość [5].
Zdziwieniu ulegamy także, gdy po wejściu do
wnętrza budynku, ma on zupełnie inny charakter niż
zapowiadał to widok z zewnątrz. Dom Alpine Ensemble (Devanthéry & Lamunière, 2004) pełnił dawniej
rolę wysokogórskiej stodoły i schronienia. Drewniana
konstrukcja została rozebrana, a wewnątrz wstawiono
żelbetową strukturę ze wzmocnioną ścianą chroniącą budynek przed lawinami. Na betonową strukturę
nałożono z powrotem wszystkie oryginalne elementy,

przywracając obiektowi dawny wygląd. Jest to więc
z zewnątrz nadal stara, podszyta wiatrem alpejska
stodoła, jednak kryje w sobie nowoczesne, wygodne
i ciepłe mieszkalne wnętrze.
Niespodzianką może być nie tylko kontrast wykończenia zewnętrza i wnętrza obiektu, ale także
jego funkcja. W Selexyz Dominicanen Bookshop
(Merkx + Girod Architects, 2008) trzynastowiecznym kościele dominikańskim, który w XXI w. nie miał
już użytkowników, znalazła swoje miejsce księgarnia.
Tam, gdzie spodziewamy się sacrum, znajdujemy
więc komercję. Wielopiętrowa, wykonana ze stali
struktura służąca ekspozycji książek, została wstawiona do wnętrza świątyni, bez naruszania jej elewacji.
Dla zachowania odpowiedniej atmosfery zaplecze
księgarni ukryto w piwnicach. Mimo to nałożenie na
siebie dwóch tak różnych funkcji zadziwia i myli kogoś, sugerującego się zewnętrzną formą budynku.
Kontrast pomiędzy architekturą zastaną a dodawaną to w ostatnich latach wyraźny trend w działaniach polegających na przebudowach, rozbudowach
i adaptacjach. Projektanci, operując zaskakującymi
rozwiązaniami, starają się odróżnić od innych,
pozostawić w pamięci widza niezatarte wrażenia.
Zaskoczenie opierające się na zdziwieniu to stan
charakterystyczny, jak mawiał Einstein, dla umysłów
młodych. W miarę jak krzepną, wiele już widziały,
trudniej je zaskoczyć. Pytanie czy my, jako odbiorcy, chcemy być ciągle i coraz bardziej zaskakiwani?
Chyba tak, skoro szukając nowych, mocnych wrażeń,
oklaskujemy oryginalne rozwiązania (casus Muzeum
Guggenheima w Bilbao). Jest to kierunek, który rysuje
się wyraźnie w całej kulturze XXI w., idąc w parze z jej
skrajną indywidualizacją [6]. Gdzie jest granica – nie
wiadomo. Wraz z rozwojem technologii coraz więcej
staje się w architekturze możliwe, a ludzka wyobraźnia
dostarcza coraz to nowych inspiracji.
Jeśli traktujemy zaskoczenie jako część współczesnej kultury, nie można mieć złudzeń, kiedyś
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tendencja ta zostanie odwrócona. Nasuwa się tu
skojarzenie z zadziwiającą i pełną iluzji sztuką baroku,
która po okresie dominacji ustąpiła formom statecznym i klasycznym.
Zaskoczenie demonumentalizuje architekturę.
Architektura, która za wszelką cenę chce zadziwić
odbiorcę, podkreśla zabawę formą, zamiast budowania formy. Co to oznacza w kontekście zabytków

(monumentów)? Może jesteśmy zmęczeni ich powagą, a może dzisiaj niczego nie umiemy traktować
poważnie. Inna możliwość to, że właśnie w ten sposób
współcześni architekci oswajają czas. Na te kwestie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, warto
jednak je rozważać, szukając motywów powstawania współczesnej architektury w otoczeniu obiektów
historycznych.
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Aleksy Łapko*

Estetyka mostów a postęp naukowo-techniczny
Aesthetics of bridges with reference to scientific and
technical progress
Na estetykę mostów w dużej mierze wpływa konstrukcja. Nowe technologie dają nowe możliwości kreowania
formy architektonicznej mostów. Jednak technologia pozostaje jedynie narzędziem projektantów w poszukiwaniu estetyki.
Słowa kluczowe: estetyka mostów, postęp technologiczny, konstrukcja obiektów mostowych,
rozwój cywilizacyjny

Largely a construction influences to aesthetics of bridges. New technologies are giving new opportunities
of creating the architectural form of bridges. However the technology remains only a tool for designers in
quest of aesthetics.
Keywords: aesthetics of bridges, technological progress, structure of bridge, civilization development
Prowadzone w Polsce i na świecie w ostatnich
dekadach i obecnie badania naukowe dotyczące
estetyki mostów dowodzą aktualności tej problematyki. W dyskusjach na ten temat biorą udział nie tylko
inżynierowie mostownictwa lecz również architekci
oraz przedstawiciele innych dyscyplin: ekolodzy,
socjolodzy, filozofowie, kulturolodzy. Spośród wielu
pytań, które rodzą się w toku rozpatrywania zagadnień związanych z estetyką mostów, ważną kwestią
wydaje się być wpływ postępu technicznego na estetykę obiektów mostowych. Warto zatem zastanowić
się, czy poziom rozwoju cywilizacji ma bezpośrednie
przełożenie na jakość estetyki?
Mosty, oprócz swojej podstawowej (lecz nie
wyłącznie jedynej) funkcji komunikacyjnej, mogą

stanowić istotne i wyraziste elementy w przestrzeni,
zarówno w krajobrazie naturalnym jak i miejskim.
Warunkiem jednak aby tak się stało jest zadbanie
przez projektantów o walory estetyczne obiektów
mostowych, pomimo konieczności rozwiązania
szeregu problemów w zakresie zagadnień konstrukcyjno-budowlanych i innych (względy ekonomiczne
i ekologiczne, warunki krajobrazowe, kontekst kulturowy). W takich przypadkach, bez wątpienia, możemy
traktować mosty jako dzieła architektury.
Charakterystyczną cechą mostów (poza nielicznymi wyjątkami), wyróżniającą te obiekty od pozostałych
budowli, jest „wyeksponowany” ustrój konstrukcyjny.
Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne mostu wpływa
bezpośrednio na jego formę i, co się z tym wiąże, na
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estetykę. Wypływa stąd wniosek, że na jakość rozwiązań wizualno-estetycznych obiektów mostowych
w znaczącym stopniu wpływa konstrukcja.
Współczesna praktyka budownictwa mostowego
wykazuje różnorodność typów konstrukcji, złożoność ich ustrojów – w zależności od materiałów
zastosowanych do ich budowy. Tektonika mostów
o tych samych schematach układu konstrukcyjnego
może być zupełnie różna w zależności od tego, jakie
materiały zostały użyte do budowy. Z drugiej strony,
użycie danego materiału konstrukcyjnego pozwala
na wykreowanie obiektów o różnorodnych formach
(np. konstrukcje drewniane tradycyjne i z drewna
klejonego, konstrukcje stalowe mogą mieć ustroje
zarówno belkowe jak i kratownicowe). Możemy wyróżnić typologiczne grupy mostów, z uwagi na podobieństwo ich tektonicznego wyrazu. Według typologii,
zaproponowanej przez A. Madaja i W. Wołowickiego,
ze względu na rodzaj przęseł możemy sklasyfikować
mosty następująco: belkowe, kratownicowe, płytowe,
łukowe, ramowe, podwieszone, wiszące. Przyjmując
taki podział, warto jednak zaznaczyć, że wymienione
typy ustrojów mostowych należy uznać za podstawowe. Rozwój naukowo-techniczny, szczególnie w wieku
XX, doprowadził do ewolucji podstawowych ustrojów
mostowych i, w efekcie tego, przemieszania się typów
konstrukcji i powstania nowych. Wyrazistym przykładem tego jest podwieszony most w porcie Sydney,
którego ustrój konstrukcyjny zarazem łączy w sobie
łuk i kratownicę.
Charakterystyczne właściwości różnych typów
ustrojów mostowych zależą od miejsca ich budowy,
dostępności materiałów budowlanych, lokalnych tradycji w architekturze, a przede wszystkim od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Warto przytoczyć
kilka przykładów z historii mostownictwa, na podstawie
których moglibyśmy przybliżyć się do odpowiedzi na
pytanie, postawione we wstępie artykułu. Najbardziej
majestatyczne historyczne obiekty architektoniczne

były wynikiem empirycznie sprawdzanych założeń
oraz doświadczeń ich twórców (pojęcie konstrukcji
jako określenie związane z obliczeniem sił oddziaływujących na obiekt budowlany zostało wprowadzone
w XIX w.). Celowe będzie odwołanie się do historii,
by wykazać wpływ poziomu rozwoju cywilizacji na
estetykę mostów.
Dbałość o walory architektoniczne mostów charakteryzowała budowniczych starożytnego Rzymu.
Nagromadzone przez wieki wiedza i doświadczenie
rzymskich inżynierów zaowocowały powstaniem
pięknych dzieł architektury, w tym również mostów.
Należy zauważyć, że w okresie antyku architektura
i inżynieria były ze sobą nierozerwalnie związane.
Spośród innych, istniejących do dziś antycznych budowli, zdało by się wspomnieć o jednym przykładzie,
świadczącym o ścisłych związkach sztuki z inżynierią,
a mianowicie o Pont du Garde we Francji, mimo,
iż nie jest to most, tylko akwedukt. Wybudowany
kilkanaście lat przed naszą erą, imponujący obiekt,
zachwyca swoim pięknem do dziś.
Można zaryzykować stwierdzenie, że upadek
Cesarstwa Zachodniorzymskiego zahamował rozwój
cywilizacyjny. Musiało upłynąć kilka stuleci, aby stopień rozwoju inżynierii powrócił do poziomu z okresu
antycznego. Upadek cesarstwa zachodniego stanowił
koniec długiego okresu osiągnięć, także w zakresie
mostownictwa, przejawiającego jednakże cechy ponadczasowe. Dotyczy to także budowy Pont d’Avignon,
która rozpoczęła się w 1179 r., kiedy to inżynierowie
średniowiecznego Zachodu wznieśli most, określany
jako rzymskie dzieło sztuki [1].
Innym historycznym przykładem ilustrującym związek estetyki mostów ze stopniem rozwoju cywilizacyjnego jest wybudowany w latach 1588–1591 Ponte di
Rialto w Wenecji. Ten jednoprzęsłowy sklepiony most
(o stosunkowo małej strzałce łuku w porównaniu
z rozpiętością) z powodu dość odważnego (jak na
tamte czasy) rozwiązania konstrukcyjnego nie od
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razu został zaakceptowany przez społeczeństwo.
Emocje, które wzbudzał ten obiekt sprawiły, że został on nazwany „diabelskim”. Nie wierzono, że tak
„filigranowa” konstrukcja może przenieść użytkowe
obciążenia.
Pod koniec wieku XVII został wynaleziony nowy
materiał konstrukcyjny – żeliwo. Rozwój nauki dał
podstawy do racjonalnego wykorzystania nowego
materiału w architekturze. Wraz z rewolucją przemysłową nastąpiły nowatorskie zmiany w zakresie form
i konstrukcji mostów. Pojawiły się nowe, odważne
rozwiązania konstrukcyjne, co wpłynęło na różnorodność obiektów mostowych.
Przełom XIX i XX wieku dał początek konstrukcjom
żelbetowym. Następnym, ważnym krokiem w ewolucji
form obiektów mostowych była konstrukcja podwieszona, znana już od dawna, a w mostownictwie stosowana,
co prawda sporadycznie, od pocz. XVII w. (z powodu
niedoskonałości materiałów konstrukcyjnych zaprzestano wznoszenia mostów podwieszonych w I poł. XIX,

poza kilkoma wyjątkami). Swoisty renesans konstrukcji
podwieszonych rozpoczął się po II wojnie światowej.
Postęp techniczny jest nierozerwalnie związany
z rozwojem cywilizacji. Jest nieunikniony i zarazem
konieczny dla egzystencji społeczeństw. Jednocześnie
postęp techniczny, co wydaje się być oczywiste, wnosi
nową jakość, daje coraz to nowe możliwości, również w zakresie rozważanego tematu. Należy jednak
zauważyć, że zastosowanie nowych technologii nie
może być bezkrytycznie utożsamiane z podnoszeniem
jakości estetyczno-wizualnych obiektów mostowych.
Bezsprzecznie, postęp naukowo-techniczny sprawia,
że projektant ma coraz to nowe możliwości w zakresie
kreowania formy. Lecz o tym, co decyduje, że odczuwamy piękno konstrukcji mostu, zdecydowanie nie stanowi technologia sama w sobie, ale wyraz estetyczny
obiektu będący wynikiem pracy jego autora (autorów).
W tym kontekście, nowe technologie należy traktować
wyłącznie jako narzędzie do kreowania formy architektonicznej czyli jako środek, a nie cel.
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Miasto mechanicznie doskonałe
Mechanically perfect city
Dawne wizje miast przyszłości bazowały na głębokim przekonaniu, że gwarancją ich rozwoju i zaspokojenia
wszelkich potrzeb ich mieszkańców jest postęp techniki. Rzeczywiście powstanie architektury wysokościowej nie byłoby możliwe bez dwóch istotnych wynalazków: windy i kolei podziemnej – środków transportu
zapewniających szybkie przemieszczanie się mieszkańców w pionie i poziomie. Powstała w ten sposób
trójwymiarowa siatka, w której, cytując Lewisa Mumforda każdy kubik przestrzeni jest wykorzystywany w dzień
i w nocy. Mechanicznie doskonałe!
Słowa kluczowe: wizje przyszłości, architektura przyszłości, postęp techniczny, Lewis Mumford

The past visions of future cities were based on strong believe, that development of technology would provide
anything the city’s citizens could imagine. The inventive genius would be a cure for any problem of industrial
society. In fact the city of skyscrapers is based on two mayor inventions: elevator and subway, securing
respectively vertical and horizontal high speed transportation. Those inventions created a three-dimensional
pattern in which – using Lewis Mumford words – every cubic foot of space is used day and night. Mechanically perfect.
Keywords: visions of future, future architecture, progress of technology, Lewis Mumford
Tytułem wstępu warto przywołać satyryczny rysunek, jakim budownictwo wysokościowe skomentował
wybitny krytyk architektury pierwszej połowy XX
wieku, Lewis Mumford. Lilipucia postać na dachu
wieżowca mówi: Tak, proszę pana, to jest miasto
przyszłości! Dwustupiętrowe drapacze chmur! Powietrze tłoczone z prowincji. Każdy kubik przestrzeni
wykorzystywany dzień i noc. Mechanicznie doskonałe! Wspaniałe! – odpowiada druga postać – ale
czy ktoś tu mieszka? Parodia miasta mechanicznie
doskonałego w wykonaniu Mumforda to odpowiedź

na wizje Corbetta i Ferrisa. Nowy Jork przełomu
tysiącleci miał oszałamiać ogrodami na tarasach
niby-ziguratów, zupełnie jak wiszące ogrody Semiramidy. Miasto pięło się w górę. Wizje Manhattanu
jako sztucznego masywu poprzecinanego kanionami
ulic, oplecionego wiaduktami kolejowymi na wielu
poziomach, z dziesiątkami mostów przerzuconych
nad okalającymi go rzekami zagościły na deskach
kreślarskich architektów i na okładkach popularnych
żurnali, w albumach i na pocztówkach. Nad miastem
nieodłączne samoloty i sterowce, zupełnie jak w wi-
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1. Mumford Lewis: Yes, Sir, that’s the City of The Future! („Survey”, 15.12.1925) 2. Ferriss Hugh: An Imposing Glimpse
of New York as it Will Be Fifty Years Hence („Vanity Fair”, 2.1924) 3. New York as It Will Be in 1999 („New York World”,
31.12.1900) 4. King Moses: Future New York, „The city of Skyscrapers” (pocztówka z lat 20. XX w. – zbiory własne)
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zjach tworzonych przez europejskich modernistów.
Kształt miasta przyszłości wyznaczała nie tylko
wyobraźnia architektów – ta przecież nie ma granic.
Równie bezgraniczna była wiara i ufność w technikę.
To maszyny miały umożliwić realizację tych wizji.
Epoka drapaczy chmur nie byłaby możliwa bez
windy i metra. Świat ujrzał pierwszy działający dźwig
osobowy w 1854 roku podczas nowojorskiej wystawy
przemysłowej. Winda otworzyła przez architektami
i inwestorami zupełnie nowe możliwości. Najlepiej
określił to wiodący dziewiętnastowieczny krytyk
architektury Barr Ferree: Wertykalna architektura
byłaby niemożliwa przede wszystkim bez windy (...)
czyniącej dwudzieste piętro równie łatwo dostępnym
jak drugie. Bez windy stracilibyśmy najważniejszą
korzyść z budowy wysokiego budynku. Jego górne
piętra byłyby tak niedostępne jak szczyty gór. Choć
drapacze chmur narodziły się w Chicago, a pierwsze metro zbudowano w Londynie, to Nowy Jork
stał się wkrótce liderem w obu dziedzinach. Kolei
podziemnej doczekał się dopiero na początku XX
wieku, ale dość szybko nowojorskie metro stało się
najbardziej rozbudowanym systemem tego typu na
świecie. To na Manhattanie Hunt, Flagg, Le Brun,
Gilbert czy atelier McKim, Mead&White tworzyli
podstawy technologii drapaczy chmur. Biurowce
firm ubezpieczeniowych Equitable Life Assurance
i Metropolitan Life Insurance, Singer Tower i Woolworth Building wyznaczyły nowe standardy dając
podstawy przyszłym dziełom jak Chrysler czy Empire
State Building.
W latach II wojny światowej Lewis Mumford,
niezmiennie przeciwny idei architektury wertykalnej,
zyskał dla swoich poglądów nieoczekiwanego sojusznika. Zagrożenie bombardowaniami stanowiło
młyn na wodę jego i innych zwolenników decentralizacji. Wśród nich był także Frank Lloyd Wright
ze swoją koncepcją Broadacre City z 1934 roku.
Mumford natomiast odgrzewał pomysł zastąpie-

nia wielkiej metropolii skupiskiem miast liczących
najwyżej 300,000 mieszkańców. Podstawą promowanego przez niego tzw. rozwoju regionalnego
miał być samochód osobowy. W pierwszych latach
masowej motoryzacji Mumford wysunął tezę, że
ten wynalazek sprzyja raczej rozrzedzaniu skupisk
ludzkich niż koncentracji mieszkańców w wielkich
metropoliach. Dziś wiemy jak bardzo się mylił.
W „jego” mieście nie było miejsca na metro. Samo
zaistnienie potrzeby uruchomienia takiego środka
transportu stanowiło dowód niewłaściwego funkcjonowania organizmu miejskiego i niedoskonałości
planu, na jakim miasto się opiera. Mumford uważał,
że metro było niezbędne tylko w niedoskonałym
mieście, a jego istnienie czyniło to miasto jeszcze
bardziej niedoskonałym. Budowa kolei podziemnej
podnosiła wartość gruntów na obszarach miejskich,
które obsługiwała. Dążąc do maksymalizowania
zysków z posiadanych parceli inwestorzy budowali
wyższe budynki, a coraz większa liczba zatrudnionych w nich pracowników docierała tam właśnie
metrem. W efekcie istniejący system transportowy
okazywał się niewydolny i niezbędne były kolejne
linie komunikacyjne. Paradoksalnie, to właśnie
w Nowym Jorku jeszcze pół wieku wcześniej obawa przez spadkiem wartości terenów położonych
wzdłuż miejskich linii kolejowych była jednym
z powodów opóźnienia budowy takiej sieci. Wpływowi posiadacze nieruchomości przy Broadwayu
blokowali wszelkie inicjatywy zmierzające w tym
kierunku. Obawiali się, że sąsiedztwo linii kolejowej prowadzonej na wiaduktach będzie naruszać
prywatność mieszkańców zajmujących wyższe
kondygnacje, będzie zasłaniać światło oraz utrudniać dostęp do posesji. Surowa forma stalowej
konstrukcji nośnej wiaduktów oszpeci eleganckie
pierzeje tej ekskluzywnej ulicy. Równie zażarcie
protestowano przeciwko ewentualnym tunelom pod
tą arterią. Tym razem miało to zagrozić bezpieczeń-
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stwu zazwyczaj płytko posadowionych budynków.
Skuteczny lobbing w miejskim ratuszu i rządzie
stanowym doprowadził nawet do ustanowienia
prawa zabraniającego jakichkolwiek inwestycji
w dziedzinie transportu na Broadwayu poniżej
wysokości 34th Street. Każdy zdawał sobie sprawę,
że kolej miejska jest niezbędna, byleby tylko nie
biegła pod jego oknami. Opozycja mieszkańców
innych ulic była zdecydowanie mniejsza i prace
ruszyły końcu lat 60. XIX wieku. W ciągu kilkunastu
lat sieć wiaduktów oplotła Nowy Jork. Konstrukcje
ze stali przesłoniły słońce wzdłuż Drugiej, Trzeciej,
Szóstej, Ósmej i Dziewiątej Alei. Mieszkańcy tych
sztucznych kanionów klęli na swój los, na mrok i hałas, ale i błogosławili żelazne konie, które co kilka
minut z hukiem przetaczały się nad ich głowami.
Podrzędne ulice zamieniły się w atrakcyjne miejsce do robienia dochodowych biznesów i przejęły
rolę osi, wzdłuż których rozwijała się metropolia.
„W 15 minut na Harlem” brzmiało hasło inżynierów
i polityków nowojorskich w tamtym czasie. Miasto
rozrastało się w sposób wyjątkowy, w tempie nie
mającym precedensu, a szybka kolej miejska miała
być lekarstwem na wszystkie doczesne bolączki
wieku przemysłowego. Zatłoczone dzielnice południowego Manhattanu stanowiły dżunglę, w której
zakłady przemysłowe, biurowce, wielkie domy towarowe przeplatały osiedla robotnicze zatłoczone
w niewyobrażalny sposób. Szybka kolej miejska
mogła przyczynić się do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Dolnego Manhattanu. Mogli oni
przenieść się w zdrowsze okolice na północy wyspy
a nawet dalej, na Harlem i Bronx, i wciąż mogli
dojeżdżać do swoich miejsc pracy w rozsądnym
czasie i za przystępną cenę. Ta wiara w technikę
a przede wszystkim w rolę, jaką może odegrać
komunikacja, nieobca też była wyznawcom idei
socjalizmu utopijnego. Saint Simon wierzył, że kolej
spowoduje zanik granic dzielących ludzi. Znikną

narody i państwa, powstanie jedna wielka rodzina
człowiecza. Także utopijne teorie architektoniczno-społeczne Garniera, Le Corbusiera żywiły się
techniką i jej zdobyczami. Pasma parku, mieszkań,
zieleni i fabryk w mieście liniowym Milutina byłyby
martwe bez kolei biegnącej przez całą długość
projektowanego molocha.
Podstawą miasta doskonałego jest doskonały
transport. Miasto „piesze” mogło rozrastać się najwyżej do 12 km średnicy. Konie sprawdzały się do 25
kilometrów. Przy środkach transportu osiągających 50
km/h miasto mogło już obejmować obszar równy 1/5
powierzchni Belgii. Ale dlaczego tak powoli? Wizjonerzy przełomu wieków stawiali raczej na 160 km/h
i więcej. W ich wyobrażeniu Londyn AD 2000 miał
znajdować się w zasięgu dojeżdżających codziennie
do pracy z dowolnego miejsca w Anglii czy Walii.
Aktywny mieszkaniec Nowego Jorku czy Filadelfii
miał mieć w swoim zasięgu każdy punkt w pasie ciągnącym się od Bostonu do Waszyngtonu. W sukurs
miały im przyjść takie wynalazki jak – wtedy jeszcze
nierealny – elektrowóz z Edison Electric Light Co.
pokonujący 130 kilometrów między Nowym Jorkiem
a Filadelfią w pół godziny, czy też kontrpropozycja
zazdrosnego Williama Le Vana, którego wyimaginowana kolej pneumatyczna miała skrócić ten czas do
20 minut. Dziś Metropolis stało się faktem. Northeast
Corridor to pas niemal ciągłej zabudowy ciągnącej się
od Bostonu, przez Nowy Jork i Filadelfię po Waszyngton, ale dawno już porzucono nadzieje na szybką
komunikację, która uczyniłaby tę metropolię jednym
organizmem, miastem mechanicznie doskonałym.
Porzucono nadzieje, o które tak łatwo było w wieku
dziewiętnastym, wieku bezgranicznie ufnym w możliwości techniki, wprost nią zauroczonym. Z centrum
Nowego Jorku czy Filadelfii w 20 minut nie da się
dotrzeć nawet na lotnisko. Ani metrem potępianym
przez Mumforda, ani tym bardziej gloryfikowanym
przez niego samochodem.
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Hutongi trzymają się mocno? Problem autentyczności
w architekturze współczesnych Chin
Are hutongs doing well? A question of authenticity in
contemporary China’s architecture
Poszukiwanie autentyczności w architekturze – czy to w charakterze tworzącego projektanta czy odbiorcy
– to zadanie niełatwe w dzisiejszym mieście. Architektura jest w nim towarem, który wystawiono pod ocenę
oglądających i kupujących. Autorzy zastanawiają się nad tym zagadnieniem wykorzystując jako pretekst
przykład dzisiejszej interpretacji hutongów – tradycyjnych zespołów zabudowy mieszkaniowej w Pekinie.
Kanwą są spostrzeżenia dokonane przez współautorkę tekstu, studentkę architektury, podczas jej wyjazdu
studialnego do Chin.
Słowa kluczowe: autentyczność w architekturze, hutong, ochrona zabytków, architektura chińska

A question of authenticity in architecture is not an easy one in contemporary world. No matter it refers to
creating authentic architecture or seeking for while touring foreign cities. In our times architecture has become
a merchandise, which is put on display for prospective buyer or just viewers. The authors reflects upon the
question of authenticity in architecture taking Beijing and its traditional housing units called ‘hutongs’ as an
example. The paper is based on observation and recollections of a student of architecture done during her
research trip to China.
Keywords: authenticity in architecture, hutong, preservation of monuments, Chinese architecture
Autentyczność w architekturze jest niezwykle istotna.
To znak pozostawiony przez czas i ludzi, którzy tworzyli
w określonej epoce. Owszem, bardzo często mamy
do czynienia z imitowaniem pewnych historycznych
wzorców. Zjawisko znane było i dawniej – to, co po tych
praktykach zostało, nazywamy dziś „neo stylami”. Niekiedy takie imitacje stanowią rzeczywisty hołd złożony

minionym czasom i twórcom, wyraz uznania ich kunsztu
i smaku. Współcześnie jednak coraz częściej powodem
takiego historyzującego naśladownictwa jest jedynie
zamiar sprostania gustom i oczekiwaniom społecznym.
A te nie zawsze bywają najwyższych lotów.
Wiele przykładów dowodzi, jak ogromnej odwagi
wymaga decyzja o zlokalizowaniu obiektu nowocze-
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** Matkowska Elżbieta, Uniwersytet Zielonogórski, Koło Naukowe Studentów Architektury.
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snego, by nie powiedzieć awangardowego, w tradycyjnym środowisku miejskim, powstającym przez
lata i pokolenia, w którym sąsiadują ze sobą budynki
z różnych epok. Nierzadko architektura współczesna
(w rozumieniu formy, a nie okresu budowy) z wielkim
trudem zyskuje społeczną akceptację. Nieraz trwa
to latami. Skoro tak, to może rzeczywiście warto
stylizować dziś wznoszone obiekty tak, by lepiej korespondowały z otaczającą zabudową? Wojewódzcy
konserwatorzy byliby bardziej niż zadowoleni! Ale to
właśnie byłaby próba sprostania gustom ogółu – nie
tylko urzędnikom zdającym się wierzyć, że ich jedyną
misją jest utrzymanie krajobrazu naszych miast w stanie nienaruszonym, ale i tłumu, który najczęściej nie
oczekuje ani nie chce żadnych drastycznych zmian
w swoim środowisku. A może warto zrobić coś przeciwnego i całkowicie zmienić otoczenie, w którym
nowoczesny obiekt ma powstać? Rozwiązanie takie
praktykuje się ostatnio w Chinach, które, chcąc nadrobić pewne zaległości cywilizacyjne, modernizują
całe dzielnice. Niestety, odbywa się to najczęściej
kosztem historycznej zabudowy. Tam rzeczywiście
przydałby się ktoś o zacięciu i prerogatywach polskich
konserwatorów zabytków.
W Pekinie można zaobserwować przenikanie się
wielu sprzecznych nurtów architektonicznych. Z jednej strony Chińczycy ambitnie modernizują swoje otoczenie chcąc pokazać, że wcale nie pozostają w tyle
za Europą, a z drugiej wykazują wielkie poszanowanie
dla swojej kultury, w tym także do architektonicznego
dziedzictwa: kompleksów świątynnych, tradycyjnych
założeń parkowych oraz hutongów, czyli tradycyjnych, sąsiedzkich skupisk zabudowy mieszkaniowej.
Niestety w ciągu ostatnich dekad przeprowadzono
w stolicy Chin wiele zmian strukturalnych tkanki miejskiej, w wyniku czego hutongi były masowo wyburzane pod nowe inwestycje. I tak w 1949 r. w Pekinie
było 7 tysięcy hutongów, pod koniec lat 80. XX wieku
3600, a na początku XXI wieku pozostało jedynie

około 2000 zespołów starych domostw. Dziś jest ich
już mniej niż 1300. Największy wpływ na te przemiany
wywarł Mao Zedong podczas „rewolucji kulturalnej”
w latach 60. XX wieku, a ostatnio powodem tego
spustoszenia były przygotowania do Expo oraz letnich
Igrzysk Olimpijskich. Podczas oczyszczania terenów
pod kompleks olimpijski tysiące ludzi zostało przesiedlonych, a ich domostwa zrównane z ziemią. Co
gorsza, proces ten wciąż postępuje.
Jest rzeczą oczywistą, że miasta muszą się rozwijać, a więc nowe inwestycje są nieuniknione. Osobną
kwestią pozostaje cena, jaką za ten postęp przyjdzie
zapłacić społeczeństwu. Czy będzie nią zaprzepaszczanie tradycyjnych wartości, które przez stulecia
formowały kulturę i tożsamość danego narodu, w tym
przypadku Chińczyków? Lecz pytanie to dotyczy
również innych narodów. Wiadome jest, że władze
komunistyczne przez wiele lat usiłowały wykorzenić
tradycyjną chińską kulturę. Bez powodzenia, na
szczęście. Wciąż jeszcze podczas wędrówek przez
starsze dzielnice Pekinu, przechadzając się bocznymi
uliczkami, można obserwować, jak po zmroku, na
zewnątrz domostw całe rodziny jedzą posiłki, a dzieci
beztrosko biegają między hutongami.
Jeżeli modernizacja Pekinu będzie nadal postępowała w obecnym tempie, takie miejsca niedługo
znikną, a poza otwartymi dla turystów świątyniami
i pałacami, „smak” tradycyjnej chińskiej architektury mieszkaniowej będzie można poznać w takich
miejscach, jak Muzeum Architektury Songtangzhai,
które Li Songtang założył, by utrwalić pamięć o świecie, w którym się urodził, a z którego wygnała go
zawierucha „rewolucji kulturalnej”. Jej terror przeżył
osobiście – jego dom został zniszczony w rewolucyjnym amoku. Do jego muzeum prowadzi niepozorna,
gruntowa droga wśród blokowisk. Może, gdy w Pekinie zniknie już ostatni hutong, a kolejni zagraniczni
turyści zapytają, gdzie mogą poznać, jak niegdyś
mieszkali Chińczycy, ktoś na wysokim stanowisku

240

1. Hutongi w panoramie dzisiejszego miasta (źródło: ourlives-at-windandsea.info) 2. Muzeum architektury w Pekinie
(fot. E. Matkowska, 2009) 3. Ulica Qianmen to niekończący się pasaż handlowy (fot. E. Matkowska, 2009)
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zdecyduje, by miejsce to uczynić bardziej dostępnym
i widocznym.
Przeważająca większość turystów i gości odwiedzających Pekin zadowala się falsyfikatem, podróbką
czy namiastką i to zarówno, gdy chodzi o kupowane
tam torebki czy zegarka jak i oglądaną architekturę.
Niektórzy chcą jednak czegoś więcej. Jadąc do Pekinu można oczywiście zatrzymać się w luksusowym,
wprost bajkowo przepysznym hotelu w najnowocześniejszej dzielnicy i stamtąd eksplorować miasto.
Można też zatrzymać się w miejscu tańszym i bardziej
tradycyjnym, bo w hostelu zagubionym gdzieś wśród
hutongów.
Jednak determinacja, by wytrwać w zamiarze
poszukiwania Pekinu autentycznego, jest wystawiana
na próbę już od pierwszych chwil od przyjazdu. To,
czy wybierzemy stary targ z żywymi kurczakami, czy
modną i stylizowaną uliczkę z markowymi sklepami,
też zależy od nas. Przecież, żeby przyciągnąć ludzi,
trzeba dać im to, czego chcą. Sztukę skutecznego
handlu kto jak kto, ale Chińczycy posiedli znakomicie. A architektura to przecież też towar! Towar, który
oglądamy, czasem podziwiamy albo wprost przeciwnie
– z niesmakiem odkładamy z powrotem na półkę.
Weźmy na przykład ulicę Qianmen tuż obok Wieży
Strzały. Zwykła uliczka, jednak ostatnio zyskała nową
twarz. Lico przypudrowane i umalowane w tradycyjne
barwy chińskiej architektury. Nowe dwu- i trzykondygnacyjne budowle mieszczą sklepy z markowymi
(czasem nie do końca...) produktami. Całość, mimo
pozorów, zaplanowano tak, by stworzyć wrażenie
autentycznej mini-dzielnicy handlowej. Zaułki niby
tradycyjne, ale jednak czegoś w nich brakuje. Może
mężczyzn w tradycyjnych długich szatach, z czarnymi
warkoczami wystającymi spod słomianych kapeluszy?
Może bawiących się dzieci? W uliczkę wchodzi się
z placu przez wyeksponowaną, tradycyjną drewnianą
bramę ze zdobieniami. Przejście zostało podzielone
na pięć oddzielnych bramek o zróżnicowanej wyso-

kości. Smoki, chryzantemy oraz upudrowane kobiety
w otoczeniu motywów roślinnych i zwierzęcych zdają
się być wszechobecne. Dominujące kolory to złoty,
zielony, czerwony i niebieski. To także falsyfikat.
Pierwotnie zdobienia stosowane były w celu konserwacji konstrukcji drewnianych, niezwykle zresztą
skomplikowanych. Teraz stanowią wymyślne fasady
sztucznej tradycji i konsumpcjonizmu.
Ale przeciętnym mieszkańcom Pekinu ta sztuczność nie przeszkadza. Michael Meyer, który w swojej
świetnej pracy The Last Days of Old Beijing, opisał
życie w hutongu Qianmen, stwierdził, że większości
mieszkańców ulicy świeżo odmalowana kopia 500letniej świątyni buddyjskiej podoba się bardziej niż
oryginalna. Dalej autor porównał to, co stało się
z tradycyjną zabudową ulicy Qianmen, do dwóch
historycznych dzielnic Nowego Jorku: Wyobraźmy
sobie, że budzimy się pewnego ranka i widzimy, że
Chelsea i Greenwich Village zostały zastąpione przez
centra handlowe.
Po zachodzie słońca hutongi nie śpią, lecz wciąż
tętnią życiem, mimo iż wąskimi uliczkami, które je
przecinają, można przeciskać się jedynie gęsiego. To
tam kryje się prawdziwa autentyczność Pekinu. W tym
mieście stłoczone wokół wąskich uliczek i placyków
domy wielopokoleniowych rodzin wydają się daleko
bardziej prawdziwsze, niż śmiałe i awangardowe wieżowce, które wyszły spod ręki znanych architektów.
Nowoczesne dzielnice Pekinu wieczorami wyludniają
się. Zamykają swoje podwoje z betonu, szkła i aluminium. Nad martwymi placami pulsują neony i reklamy tworząc ułudę życia. A prawdziwe życie Pekinu
toczy się wciąż w hutongach, wśród wąskich uliczek,
gdzie nie zawsze działa kanalizacja, gdzie kolorowe
drzwi w ciągłym murze stanowią jakby bramy do
mini-światów rodzin zamieszkujących te domy od
stuleci. W takich zakamarkach Pekin współczesny
wciąż jest jak niegdyś, wciąż jest autentyczny. Ale
jaki będzie jutro?
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Architektura dziś jako manifest
Architecture today as a manifest
Żyjemy w świecie, w którym otaczają nas fantazyjne obiekty. Są one odzwierciedleniem wyobraźni architektów, ale również głębszych idei, których są ilustracją. Dziś architektura wykracza poza swoje ramy, i często
jest nie tylko budynkiem, ale również manifestem, ikoną, reklamą, identyfikatorem przestrzeni i katalizatorem
wydarzeń.
Słowa kluczowe: teoria, manifest, idea, symbol, budynek ideologiczny, budynek ikoniczny

We live in a world where we are surrounded by fancy buildings. They reflect the imagination of architects,
but also are illustration of profound theories. Today, architecture goes beyond its borders, and often is not
only a building, but also a manifesto, an icon, advertisement, identification mark in urban space and a motivation for events.
Keywords: theory, the manifesto, the idea, symbol, ideological building, iconic building
Niezależnie od tego czy to architekci, artyści,
filozofowie czy politycy, wszyscy piszą manifesty [1]
w tym samym celu i z tych samych powodów. Karol
Marks pisząc Manifest Komunistyczny nie miał w intencji opisywania czy interpretowania rzeczywistości,
ale miał ambicję zmienić świat za pomocą♦ swoich
postulatów. Od tamtych czasów głoszono wiele
nowych programów, które miały zrewolucjonizować
i poprawić jakość życia. Oczywiście również architekci, jako ci którzy kształtują przestrzeń, włączyli się
do tej dyskusji, manifestując swój punkt widzenia na
poprawę rzeczywistości.
Prawdziwą rewolucję w głoszeniu myśli architektonicznej przyniósł ruch nowoczesny w architekturze,

który nie był zjawiskiem jednolitym. W obrębie modernizmu współistniało kilkadziesiąt prądów, kierunków
i szkół architektonicznych, które trudno rozgraniczyć.
Ta mnogość doprowadziła do tego, że wielu architektów głosiło swoje własne hasła takie jak: forma wynika
z funkcji Sullivana, Mniej znaczy więcej Miesa van der
Rohe, „Ornament to zbrodnia” Adolfa Loosa, Pięć
punktów nowoczesnej architektury Le Corbusiera czy
Karta Ateńska. Te indywidualne postulaty wpisywały
się w szerokie ramy modernizmu i współtworzyły
założenia tego ruchu.
Od czasu, gdy rozwinął się Modernizm, był on wielokrotnie krytykowany, obalany, podawany w wątpliwości, odrzucany, ale również jego idee były rozwijane,

* Magdziak-Grabowska Monika, mgr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury
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stosowane i uznawane. Nie był to więc czas spokojnego rozwoju myśli architektonicznej, lecz czas
wielu sporów i dyskusji. W ich wyniku powstało wiele
nowych, pokrewnych oraz sprzecznych manifestów
i idei architektonicznych. Ta mnogość kierunków sprawiła, że ostatnie pięćdziesiąt lat obfitowało w rozmaite
teorie i niecodzienne obiekty architektoniczne. Z całej
tej różnorodności prądów i kierunków modernizmu,
w latach 60. i 70. XX wieku, architektura nowoczesna
przeszła głęboką mutację w trzy główne nurty rozwijane do dziś [2].
W nurcie postmodernizmu warto wspomnieć o teorii
Jamesa Stirlinga: Kościół w Ronchamp Le Corbusiera
i kryzys racjonalizmu, czy Ornament to nie zbrodnia
Josepha Rykwerta, które tak jak wiele inny manifestów
było odpowiedzią na hasła i działania modernistów [3].
Zdarzało się i tak, że architekci podejmowali czy też
prowokowali dyskusję poprzez swoje realizacje architektoniczne, tak jak Frank O Ghery. W projekcie swojego
domu w Santa Monika ukazał on siłę niedokończonej
konstrukcji wykonanej z tanich materiałów.
W nurcie High-Tech i rzeźbiarskiego późnego
modernizmu, można wymienić znane prace grupy
Archigram, czy Alison i Petera Smithsonów oraz betonowe, pełne abstrakcyjnej logiki, purystyczne dzieła
Tadao Ando tworzone w myśl jego wizji architektury
wykraczającej poza horyzonty [4].
Nurt dekonstrukcji i nowego modernizmu to już
wręcz eksplozja rozmaitych teorii i manifestów architektonicznych. Nie sposób wymienić je wszystkie.
Tu swoje teorie prezentowali Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel
Libeskind, Coop Himmelblau, i inni. Wielu z nich
na początku swojej kariery było teoretykami i nauczycielami przełamującymi bariery znanej estetyki
[5]. Największe i najbardziej rozpoznawalne dzieła,
które dały im wstęp do świata wspaniałych realizacji
architektonicznych, były odzwierciedleniem i ilustracją
teorii wcześniej przez nich głoszonych.

Niezależnie od nurtu i czasu w jakim powstały,
teorie i manifestacyjne obiekty poruszają temat formy
i języka architektury, rozpatrują różne możliwości
i wskazują kierunki rozwoju, ale również prezentują
metody projektowania czy gotowe przepisy na budynki przyszłości. Natomiast rozwój i dostępność
nowych technologii cyfrowych, potencjał tworzenia
trójwymiarowych modeli komputerowych i fotorealistycznych wizualizacji, dały możliwość ilustrowania
najbardziej nierealnych i fantastycznych wizji twórczych. Warsztat architekta dogonił jego wyobraźnię
i przekroczył granicę świata realnego wyzwalając od
rządzących w nim praw fizyki. Dziś dzięki foto-montażom mamy szansę nie tylko ujrzeć obiekt w jego
otoczeniu zanim jeszcze zostanie zrealizowany, ale
również możemy podziwiać nieprawdopodobne
obrazy cyfrowej przestrzeni architektonicznej, ukazujące nam świat jaki nam się nie śnił. Wirtualna
rewolucja to zarówno nierealne, abstrakcyjne przestrzenie architektoniczne, jak również manifestacyjne
wizje miast i budynków przyszłości, proponujące
rozwiązania, które mają być lekarstwem na wszystkie problemy współczesnego świata. Jako przykład
można podać prace młodego architekta Vincenta
Callebauta – pływające ekologiczne miasta „Lilypad”, które mają być schronieniem dla ‘uchodźców
klimatycznych’, czy „Dragonfly” jako miejska farma
umieszczona w ‘metabolicznej’ bryle [6].
Oprócz możliwości technicznych w ilustrowaniu wizji, również powszechny dostęp do różnych
środków komunikacji i wymiany myśli, wpłyną na
łatwość i popularność tworzenia własnych teorii na
polu wszelakich dziedzin. Architektoniczny manifest
to dziś zjawisko powszechne, nic zaskakującego,
często jest to łatwe do przewidzenia wydarzenie,
a nawet można powiedzieć że pisanie manifestów
i tworzenie ideologicznych dzieł sztuki i architektury
stało się odrębną gałęzią sztuki. Możliwość tworzenia
i rozpowszechniania własnych wizji i idei pozwoliła
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niejednemu ze znanych dziś architektów zaistnieć,
stać się rozpoznawalnym, albo zrealizować się w danej dziedzinie na innym polu poza realizacją obiektu
architektonicznego.
Żyjemy w czasach, w których liczba teoretyków,
nauczycieli, krytyków architektury i projektantów jest
tak duża jak nigdy wcześniej, a każdy ze wspomnianych, ma coś do powiedzenia. Oczywiście większość
teorii i manifestów kierowanych jest głównie do innych architektów. Opinia publiczna tak naprawdę ich
nie czyta i niewiele może zdziałać w tej dziedzinie.
Natomiast architekci nie tylko interesują się nowymi
teoriami, akceptują ich hasła lub negują, ale przede
wszystkim mogą zmienić to, co zapisane na papierze
w realny obiekt. Ponadto podpisując się pod dana
teorią znajdują jednocześnie wyjaśnienie czy usprawiedliwienie swoich prac projektowych. Dziś równie
często podejmują również wyzwanie stworzenia własnej idei, która wytyczy ramy projektowe i nada sens
i porządek nawet najbardziej na pozór chaotycznym
działaniom twórczym.
Obecnie, już tak przywykliśmy do tego, że obiektowi architektonicznemu towarzyszy komentarz autora,
opinia krytyki i środowiska architektonicznego, że
trudno wyobrazić sobie niecodzienne dzieło niepoparte teorią i opisem. Nikt nie jest w stanie stwierdzić
czy te idee powstały naprawdę we wstępnej fazie
projektu czy też zostały sztucznie dopisane po zakończeniu prac, by wzmocnić wyraz artystyczny lub
usprawiedliwić kontrowersyjne działania architekta.
Czy też po to, by wywołać publiczną dyskusję, która
przecież jest najlepszą reklamą.
Właśnie korzystając z tej siły, jaką jest manifestacyjny obiekt architektoniczny, miasta jak i duże
korporacje od 10–15 lat konsekwentnie inwestują
w budynki wyjątkowe, które przyciągną uwagę,
zmienią lub odświeżą wizerunek, staną się reklamą. Organizując konkursy architektoniczne, dają
projektantom możliwość prześcigania się w pomy-

słach i ideach. Konkursy te stały się polem dyskusji
i przyzwyczaiły nas do tego, że pośród klasycznych propozycji, pojawiają się te, które zaskakują
nowatorskim podejściem do kształtowania formy
i przestrzeni architektonicznej. W rezultacie, często
powstają obiekty i rozwiązania przestrzenne, które
są wyjątkowe, często piękne, często dziwaczne, ale
zawsze inne od wszystkiego do czego przywykliśmy.
Niejeden z tych niecodziennych budynków stał się
symbolem, ikoną, rozpoznawalnym znakiem, charakterystycznym dla danego miejsca i z nim identyfikowanym. Budynki te są nie tylko ilustracją jakiejś
idei, manifestem, wyrazem twórczej swobody, ale są
odzwierciedleniem czasów w których żyjemy.
Nowe, ekspresyjne dominanty architektoniczne, to
obiekty rządne sławy. Ignorują otoczenie i chcą być
jego jedynymi gwiazdami. Wyzywają na pojedynek
model tradycyjnego monumentu architektonicznego. W przeszłości z otoczenia wybijał się budynek
katedry czy też ratusza miejskiego. Podnosząc rangę
otoczenia, był odzwierciedleniem władzy i symbolem
danego miejsca. Mimo że był tu pierwszy, dziś musi
konkurować z nowymi fantazyjnymi obiektami powstającymi w otoczeniu.
Charles Jencks nazywa ten rodzaj budynków
– ikonicznymi [7]. Jako pierwszy przykład takiego
budynku podaje mały kościół w Ronchamp Le Corbusiera. Budynek ten wyznaczył standardy dla wszystkich późniejszych prac tego gatunku. Inne znane
wszystkim obiekty, które stały się ikoną, symbolem,
manifestem to np.: Muzeum Żydowskie w Berlinie –
Daniela Libeskinda, 30 St Mary Axe znanego także,
jako londyński ‘korniszon’ projektu Normana Fostera,
czy Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprojektowane
przez Franka Gehryego. To stałe punkty wycieczek
turystycznych, obfotografowane z każdej strony,
o każdej porze dnia i nocy. To że dziś są na liście
obowiązkowej miejsc do odwiedzenia i że stały się
reklamą i wizytówka miast, jest odzwierciedleniem
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dzisiejszych czasów. Obecnie światem rządzą prawa
wolnego rynku, marketing, ekonomia, konsumpcjonizm i ciągła walka o uwagę, a architektura musi
zaistnieć i sprostać niemałym oczekiwaniom.
Architekci, tworząc manifesty i projektując fantazyjne bryły, przyczynili się do przełamania wielu
barier. Dziś architektura wykracza poza swoje ramy,
jest nie tylko budynkiem, sztuką, ale również manifestem, ikoną, reklamą, identyfikatorem przestrzeni
i katalizatorem wydarzeń. Dziś jesteśmy omamiani
i kuszeni wolnością twórczą i technologią. Często
bezkrytycznie zachwycamy się tym co nowe i inne.
W czasach wielkich sukcesów i wielu porażek architektury, gdy powstają i otaczają nas dzieła niecodzienne, zaskakujące, inne od wszystkiego z czym
zdążyliśmy się oswoić do tej pory, często trudno jest

określić co jest dobrym, a co złym lub nieznaczącym
przykładem ideologicznej architektury. Zapewne czas
rozwieje nasze wątpliwości i zweryfikuje, które obiekty
naprawdę ‘zmieniły świat’, a które okazały się zupełnie
go ignorować.
Jedno jest pewne, świat zmienia się nieustannie.
Czy manifesty na pewno przyśpieszają te zmiany
i prowadzą je w dobrym kierunku? Tego nie jesteśmy
w stanie stwierdzić. Na pewno jednak nowe teorie
i idee, niezależnie od tego czy pozostały jedynie na
papierze, czy też doczekały się swoich ilustracji pod
postacią manifestacyjnych budynków, na pewno rozszerzyły granice pojmowania architektury. Oswajając
przeciętnych odbiorców z tym co często niezrozumiałe i dziwne, dały odwagę architektom do realizowania
nawet najbardziej wymyślnych wizji.

przypisy

[2] C. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Arkady,
1987.
[3] K. Kroph, Theories and Manifestos of Contemporary
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[1] Manifest (łacińskie manifesto – podaję do publicznej
wiadomości), to deklaracja grupy twórczej; opublikowany
program lub publikacja teoretyczna określająca główne cele
jakiegoś ruchu, forma publicznego ogłoszenia credo i odmiana sztuki współczesnej. W sztuce konceptualnej – ogłoszenie idei pod postacią dzieła sztuki [za:] E. Olinkiewicz,
K. Radzymińska, H. Styś, Słownik encyklopedyczny – Język
polski, Europa, 1999.
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Architektura sakralna dziś
Sacral architecture today
Wiele powojennych przed- i posoborowych kościołów – wzorcowych i kanonicznych – weszło do annałów
historii polskiej architektury. Jednak pytania o kondycję współczesnej architektury sakralnej w Polsce wciąż
pozostają bez odpowiedzi. Posoborowe otwarcie się Kościoła na świat, spowodowało upowszechnienie
naśladownictwa, bezguścia, kiczu i tandety, a nawet żartu architektonicznego. Być może przyszedł czas na
minimalizm, prostotę i skromność – panaceum na utarty i spowszedniały już zestaw form eklektyczno-historycznych? Niniejszy tekst próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy dominującą kategorią dzisiejszej sztuki
sakralnej jest oryginalność – ponad wartościami estetycznymi czy funkcjonalnością.
Słowa kluczowe: architektura sakralna, Sobór Watykański II, historyzm, minimalizm, wielowątkowość, kicz

Numerous model and canonical postwar churches from before and after the Second Vatican Council entered
in the annals of the history of Polish architecture. However, questions about the condition of contemporary
sacral architecture in Poland are still left unanswered. Opening the Church to the world after the Council
disseminated imitation, tastelessness, kitsch, trash and even architectural jokes. Perhaps the time has come
for minimalism, simplicity and modesty – a panacea to a widespread and commonplace collection of eclectic
historical forms. This text attempts to answer the question if the prevailing category of today’s sacral art is
originality – above aesthetic values or functionality.
Keywords: sacral architecture, Vatican Council II, historicism, minimalism, variety, kitsch, originality
Problem współczesnego języka form sakralnych
w kraju nad Wisłą wciąż pozostaje drażliwą materią.
Jest wiele wątków, których w dyskusjach o polskim
Kościele albo nie porusza się wcale, albo porusza
się zdecydowanie zbyt rzadko – jednym z nich jest
forma architektury sakralnej. Jej kształt był determinowany głównie przez treści religijne, teologiczne,
filozoficzne, społeczne, ideologiczne i polityczne. Nie

można jednak zapominać, że powojenna architektura
sakralna w Polsce nie została narzucona, jak niegdyś
socrealizm, a wyrosła z głębokiego społecznego zapotrzebowania. Jednakże myślenie krytyczne, poza
środowiskami twórczymi, jest wciąż paraliżowane,
bowiem, jak kiedyś zauważył Reinhard Gieselmann:
dyskusja o współczesnej architekturze sakralnej jest
właściwie dyskusją o religii [1].

* Malinowska-Petelenz Beata, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Urbanistycznego.
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1. Kawnice (1948–1952), K. Ulatowsk 2. Cerekiew (1948–1952), Z. Solawa 3. Warszawa–Koszyki (1946–1957), S. Marzyński 4. Łódź (1950–1963), J. Korski, W. Korski 5. Stalowa Wola (1957–1961), J. Bogusławski 6. Siepraw 9 (1959–1970),
J. Maderski, J. Rączy 7. Czechowice-Dziedzice (1995–1998), S. Niemczyk 8. Wadowice (1984–1991), J. Gyurkovich,
E. Węcławowicz-Gyurkovich, T. P. Szafer 9. Kraków (2003–2008), T. Konior, A. K. Barysz.
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Zapytać można więc, czy niegdyś eksploatowana
kategoria estetyki, piękno, uległa dziś zdetronizowaniu przez kategorię oryginalności? Czy piękno
w architekturze jeszcze istnieje czy przeobraziło
się o kicz? Powszechnie wiadomo, że dominacja
oryginalności nad estetyką czy funkcjonalnością
prowadzi do powstawania dziwactw w architekturze.
Czy najważniejszą potrzebą dzisiejszego twórcy jest
chęć zadziwienia?
Bogactwo i mnogość nurtów komplikuje często
rozpoznanie, co jest kiczem, a co sztuką. Stąd
prawdopodobnie namnożyło się dziś tyle świątyń
o formach zgoła frapujących. Kicz to hasło często
używane w sporach artystycznych. Przez dziesięciolecia awangarda krytyki eliminowała ze scenerii sztuki
XX wieku twórców symbolizmu i secesji, piętnowano
nie tylko „Szał” Władysława Podkowińskiego i warszawski pomnik Chopina Wacława Szymanowskiego,
ale także Sagradę Familię Gaudiego. Krytykowano
impresjonistów a także Muncha i Klimta. Oryginalność
łączy się często z nowatorstwem czy z awangardą –
to przeciwieństwo tradycji, to nowość, niezwykłość,
niekonwencjonalność. Jednak większość dzieł:
architektury, malarstwa, literatury, muzyki czy filmu,
czerpie myśl z dokonań wcześniejszych, czyli jest,
w pewnym sensie, wtórna. Podchodząc do tej definicji zbyt rygorystycznie, można skonstatować, że
tylko sporadyczne, przełomowe dzieła wyznaczające
i początkujące nowy kierunek w sztuce są dziełami
w pełni oryginalnymi. Taki pogląd prowadzi jednak
do absurdu. Poszukiwanie w sztuce tylko jednej
wartości – oryginalności, a dyskwalifikacja takich
jak piękno (lub brzydota), myśl, inteligencja, intuicja
i kultura autora prowadzi niechybnie na intelektualne
manowce.
Powojenną architekturę kościelną można podzielić
na dwa okresy: przed- i posoborowy. W pierwszym
przypadku występowała kontynuacja estetyki międzywojennej: formalny konserwatyzm uzasadniony

utrwalonymi w odbiorze społecznym modelowymi
historycznymi wzorcami budowli sakralnych; królował
neogotyk, który od 2 poł. XIX wieku stał się obowiązującym stylem architektury sakralnej: Podówczas
wszelakie przejawy historyzmu były już zachowawcze, a charakter progresywny miały różnego rodzaju
poczynania czysto modernistyczne [2]. Posoborowa
architektura ostatecznie zerwała z historyzmem i akademizmem; nastąpiła faza modernizmu wywodzącego się z funkcjonalizmu, stylu międzynarodowego,
aby równolegle rozwijać wątki regionalne. Następnie
w latach 80. pojawiły się formy postmodernistyczne
aż do współczesnych nam wielorakich nurtów takich
jak high-tech czy dekonstrukcja.
Soborowe wytyczne spowodowały pełną akceptację współczesnych prądów artystycznych, czego
efektem było wtargnięcie do architektury sakralnej
modernizmu, który nie przywiązując wagi do funkcji
ponadużytkowych, zerwał wielowiekową tradycję
języka form sakralnych wraz z jego wielowarstwową
treścią i symboliką. Zatem współczesna świątynia,
zgodnie z Konstytucją o Liturgii Świętej, ma być piękna i prosta, może mieć różnoraką formę i zawierać
wszystkie rodzaje nowoczesnej sztuki. Stworzyło to
architektom ogromne możliwości. Jednakże ta pozorna swoboda i wolność od ograniczeń być może
okazała się największą iluzoryczną pułapką prowadzącą do artystycznych porażek i wielkich nadużyć.
Bo choć nie brakuje wybitnych architektów, malarzy
czy rzeźbiarzy, artyści nie zawsze są w stanie sprostać
odpowiedzialności, jaką jest próba wywołania nastroju
religijnego przeżycia. Otwarcie się zatem Kościoła na
świat po Soborze Watykańskim II, spowodowało, że
współczesność wkroczyła w tę sferę wraz ze wszystkimi nowymi problemami, także z wszechobecnym
bezguściem i tandetą, zaś architekci częstokroć
w swoich najbardziej typowych, skonwencjonalizowanych realizacjach dotarli do krainy kiczu: została więc
do wyboru albo dyktatura większości, a ta owocuje
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kiczem, albo dyktatura artystów, a ta z kolei na fali powszechnej laicyzacji wydała kościoły, w których trudno
się modlić (…), czy obrazy lub rzeźby, które nie nadają
się do celów kultu, wreszcie muzykę, którą nie sposób
włączyć do liturgii, bo zdecydowanie przeszkadza
(a nie pomaga) w duchowym przeżyciu [3].
Niewątpliwie z historycznego punktu widzenia
budownictwo sakralne wiodło prym w ożywianiu PRLowskiego pejzażu architektonicznego. Na początku
lat 70., gdy wokół nachalnie pleniły się monotonne,
typowe, wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe, to
właśnie masowo wtedy budowane kościoły zaczęły
zwracać na siebie uwagę. Forma ich pozostawia
niestety często wiele do życzenia – powstawały budynki niewątpliwie oryginalne, porzucające panujący
wówczas kult półfabrykatów, ale częstokroć bardzo
przeciętne, formalnie zapóźnione, promujące prowincjonalizm, bezguście i dosłowność. Przykładami
są liczne realizacje o „hybrydowych” kształtach,
banalnych formach, złych proporcjach z połamanymi
i powykrzywianymi dachami oraz naiwnym, grubo
ciosanym detalu.
Można się jednocześnie pokusić się o tezę, iż
polska architektura sakralna przeszła przyspieszony kurs dojrzewania. Patrząc wstecz, w latach 40.
i 50. powstawały w Polsce świątynie stylistycznie
zróżnicowane, o wielorakiej proweniencji – od wczesnochrześcijańskiej aż po neoromantyczną – ale
wciąż tkwiące w silnie zakorzenionym i bezpiecznym
historyzmie. Przedsoborowych kościołów w Polsce,
do połowy lat 60. powstało ok. 300, w tym dzieł
modernistycznych niewiele, choć niewątpliwie część
z nich, opierając się przemijającym modom, do dziś
stanowi znakomity wzorzec sakralnego budowania.
Po 1964 roku powstało ponad 2500 świątyń, w tym
wiele z nich stanowią dzieła niepowtarzalne i już
ikoniczne, oryginalne – w najlepszym tego słowa
znaczeniu, a wiele z nich weszło do kanonu polskiej
powojennej architektury.

Dziś można podsumować, iż najbardziej charakterystyczne cechy polskiej architektury sakralnej to
zróżnicowanie, wielowątkowość i emocjonalność.
Ich fundamentem, jak powiedział kiedyś kardynał
Wyszyński, jest oczywiście polska religijność, która
potrzebuje bogatej oprawy, dekoracyjności i ornamentu. Stąd niechęć do form skromnych, surowych
i minimalistycznych, tak chętnie aplikowanych
obecnie w krajach zachodnich takich jak Hiszpania,
Niemcy czy Portugalia. Jednakże bogactwo formalne projektowanych w Polsce kościołów począwszy
od bieńczyckiej Arki, poprzez kościół ursynowski,
postmodernistyczne tajemnicze Seminarium Księży
Zmartwychwstańców, tyski namiot z malowidłami
Jerzego Nowosielskiego aż po krakowskie kościoły
Ecce Homo i betonowy sześcian pw. Św. Jadwigi
Królowej wraz z całą galerią świątyń o wątkach regionalnych – jest imponujące i stanowi niewątpliwie
fenomen w skali europejskiej.
We współczesnej architekturze sakralnej rysuje
się kilka charakterystycznych kierunków: m.in. hightech [4], reprezentowany głównie przez twórczość
zachodnich architektów projektujących kościoły
zaawansowane technologicznie. Przykładem są paryskie kościoły na La Defense, metalowa, kubiczna
Świątynia Przymierza w XV dzielnicy, monachijski
warstwowy kościół Serca Jezusowego czy Pawilon Chrystusa w Volkenroda, wiedeńska świątynia
w dzielnicy Donau City, a także kubiczne dzieło Ugo
Brunoniego w Genewie.
Przeciwieństwem tego jest nurt ubogich, minimalistycznych kościołów operujących oszczędnymi,
zredukowanymi do minimum środkami wyrazu, który
tkwi korzeniami jeszcze w twórczości Ludwiga Miesa
van der Rohe. Niewątpliwie słynna kaplica Uniwersytetu Technicznego w Otaniemi, czy szwajcarski
kościół w Meggen stanowiły inspirację dla minimalistycznej, mocno związanej z krajobrazem, twórczości Japończyka Tadao Ando, autora niezwykłych
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świątyń. Podobnie, ogromną siłą oddziałują słynny,
biały kościół Alvaro Sizy, szwajcarska kaplica San
Benedegt w Sumvigt Petera Zumthora, hiszpańskie
w Valleaceron, Madrycie i Avila czy medytacyjna Brata
Klausa w Mechernich-Wachendorf. Ta ostatnia w formie megalitycznej wieży otwartej od góry na niebo,
właśnie dzięki swej prostocie emanuje wzniosłością
i siłą ekspresji.
W Polsce najmocniej zakotwiczony jest wciąż
nurt postmodernistyczny, którego rozkwit nastąpił
w latach 80. i 90.; głównie odłam eklektyczno-historyczny, wystawnie dekorowany, stylizowany, bogaty
w symbole i znaki.
Dzisiaj, po rozkwicie budowlanym lat 70. i 80., gdy
powstawały ogromne świątynie, wyrastające ponad
potrzeby lokalnych społeczności, monumentalna skala wzbudza coraz silniejsze kontrowersje. Pomijając
architektoniczny licheński, bombastyczno-dekoracyjny niewypał, czy niefortunną świątynię Opatrzności
Bożej na Polach Wilanowskich, w ostatnich latach
pojawiają się u nas mniejsze, bezpretensjonalne świątynie, harmonijnie wpisane w otoczenie. Buduje się
tak, aby uwzględnić możliwości parafian, oczekiwania
proboszcza, wytyczne kurii i ambicje architekta. Oczy-

wiście, tym ostatnim najbardziej zależy na tworzeniu
obiektów niepowtarzalnych i oryginalnych.
Być może surowa oszczędność minimalistycznej
estetyki to bariera nie do pokonania dla przeciętnego
polskiego odbiorcy, w którym dzieło sztuki niezrozumiałe, obce i nieoswojone budzi sprzeciw, a także
mieszanie kategorii estetycznych z etycznymi. Ale
mamy już dobre przykłady współczesnych przestrzeni
sakralnych, oryginalnych i nietuzinkowych, pozytywnie
zrecenzowanych przez krytyków. To niezwykłe, rozpoznawalne świątynie autorstwa Stanisława Niemczyka,
ale również kościoły Krzysztofa Ingardena w Nowej
Hucie czy Niepołomicach, krakowski kościół Tomasza Koniora, biała kaplica na terenie warszawskiego
campusu UKSW autorstwa pracowni S.A.M.I.Architekci
czy Votum Aleksandra – drewniany kościółek pokryty
osikowym gontem w Tarnowie nad Wisłą zaprojektowany przez młodych architektów z pracowni projektowej
Beton, gdzie symbolika jest tylko delikatnie zasugerowana. Dwa ostatnie przykłady, skromne i oszczędne,
utrzymane w klimacie skrajnego minimalizmu, w szczególny sposób oddziałują na emocje pomimo swej
prostoty. Być może właśnie taka architektura należy
do przyszłości? Jak będzie – czas pokaże.

PRZYPISY
[1] R. Gieselmann, Neue Kirchen, Stuttgart 1972, s. 8.
[2] A. Majdowski, Kompozycja przestrzenna powojennych
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[3] K. Zanussi, Sakro-kicz [w.:] http://archiwum.polityka.pl/
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[4] K. Kucza-Kuczyński, [w:] „Kościół w stylu high-tech?”
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Piotr Marciniak*

Różnorodność, czyli mitologia współczesnej
architektury. W poszukiwaniu uniwersalnego systemu
Diversity or the mythology of contemporary
architecture. In search of a universal system
Nieustające zmiany współczesnej architektury każą zastanowić się nad kondycją tej dziedziny twórczości.
Szeroki zakres tematów, ogromna liczba koncepcji i idei próbują nadążyć za zmianami i postępem technologicznym. Odmienne definicje, propozycje przestrzenne i ścierające się poglądy tworzą dzisiejszą architekturę
współczesną. Nowe, często odmienne, nurty stają się znakiem rozpoznawczym teraźniejszości. Różnorodność
architektonicznych teorii staje się współczesną mitologią próbującą opisać złożoność przestrzenną świata.
Słowa kluczowe: architektura, teoria, współczesność, idee, różnorodność

The ongoing changes in the current architectural trends and studies make it necessary to reflect upon the
condition of this field of creative work. A wide scope of themes, a great number of concepts and ideas are
striving to face the changes and technological developments. Different definitions and spatial proposals,
as well as clashing views, all contribute to contemporary architecture today. New, often dissimilar trends
are becoming the hallmark of the present. The variety of architectural theories is becoming a modern-day
mythology that attempts to describe the world’s spatial complexity.
Keywords: architecture, theory, contemporary, idea, diversity
Od wieków architekci poszukują spójnych teorii
pozwalających ogarnąć rzeczywistość przestrzenną.
Pokusa stworzenia jednolitego systemu jest ogromna,
a teorii i opisujących je traktatów powstało już do tej
pory bardzo wiele. Zmienność współczesnych koncepcji
przestrzeni, ogromne zmiany technologiczne, wreszcie
przewartościowanie roli architekta we współczesnym
świecie postawiły jednak pod znakiem zapytania aktualność dawnych traktatów architektonicznych [1].

Także współcześnie pojawia się szeroka gama
propozycji teoretycznych opisujących eksperymenty
i wyznaczających nowe wymiary w architekturze.
Takie poszukiwania często zwracają się ku teoriom
przeszłości, które jednak z oczywistych względów
nie pozwalają opisać złożoności współczesnego
świata. Rozważania prowadzone u progu nowego
tysiąclecia w sposób oczywisty prowokują pytania
o kondycję i rozwój architektury współczesnej.

* Marciniak Piotr, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego.
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Niezwykłe przyspieszenie jakie miało miejsce w XX
wieku, epoce wynalazków i niezwykłych osiągnięć
technologicznych, całkowicie zmieniły wyobrażenia
na temat kształtu przestrzeni i współczesnego dzieła
architektonicznego. Zasadnicze przewartościowanie
wielu pojęć oraz znaczeń w architekturze przyniósł
niesłychany rozwój nauki i badań podstawowych.
Przełom wieków i odkrycia nauki ostatnich lat,
postępująca destrukcja świata i społeczeństw w XX
wieku w oczywisty sposób podważyły wszystkie
nowe teorie, w tym teorię architektury jako dzieła
czasoprzestrzennego. Przyjęcie aksjomatu definicji
architektury jako abstrakcyjnej sztuki przestrzennej
przestała wystarczać do opisania zjawisk wnoszonych
przez nowe zdobycze technologii.
Rewolucja modernistyczna w oczywisty sposób
zakwestionowała dotychczasowe, klasyczne zasady, rządzące sztuką i architekturą, w zdecydowany
sposób kładąc nacisk na ich ciągły rozwój. Z jednej
strony modernizm widział w architekturze narzędzie
w formułowaniu nowych społecznych utopii, dalej
jednak przewartościowywał paradygmat architektury w stronę nowoczesności oraz wykorzystania
osiągnięć techniki. Nowe tendencje nie ograniczały
się do samej architektury, stając się wygodnym narzędziem zaprzęgniętym dla realizacji filozoficznych
i politycznych wizji, a działalność CIAM i postulaty
Karty Ateńskiej całkowicie przebudowały charakter
współczesnych miast.
Nie znaczy to jednak, że dawne koncepcje odeszły
w zapomnienie; w dalszym ciągu znajdują swoich
kontynuatorów. W latach 70. i 80. pojawiły się silne
tendencję powrotu do klasycznych źródeł, czerpiących z naturalistycznej wizji człowieka. W tym sensie
postmodernistyczne teorie propagowane m.in. przez
Petera Eisenmana, Charlesa Jencksa czy Manfredo
Tafuriego najbliższe były starożytnym teoriom. Silny
nurt historyzmu i tradycjonalizmu znalazł chyba
swój najbardziej skrajny wyraz w „Dziesięciu Przy-

kazaniach dla architektury” sformułowanych przez
Karola, księcia Walii [2]. Hierarchia, harmonia, materiał, dekoracja, skala – pojęcia-przykazania wręcz
jednoznacznie wskazywały tęsknotę za antycznym
porządkiem i jednoznacznymi zasadami spisanymi
w dziele Witruwiusza.
Wydaje się jednak, że współcześnie kluczem dla
określenia właściwego kontekstu współczesnych teorii
jest aktualne pojęcie przestrzeni i rola w niej architektury. W wydanej w 2008 roku książce poświęconej
nowym kierunkom we współczesnej architekturze Luigi
Prestinenza Puglisi zaprezentował ogromny przekrój
nowych, często przeciwstawnych, tendencji rozwojowych. Oceniając tylko okres od przełomowej wystawy
„Architektura Dekonstruktywizmu” prezentowanej
w nowojorskiej MOMA w 1988 roku do ostatnich lat,
wskazuje niezwykłą odmienność koncepcji i różnorodność pojawiających się tendencji architektonicznych
stapiających się w tyglu współczesności. Widać zatem,
że odwieczne marzenie o jednej, spójnej teorii opisującej całą działalność architektoniczną staje się w tym
kontekście niespełnionym mitem.
Co symptomatyczne, Puglisi wśród nowych tendencji architektonicznych poza nurtami takimi jak:
Eco-tech, minimalizm, nowa Awangarda czy Nowy
krajobraz, super-Kreatywnośc czy ultra-Minimalizm
wymienia przede wszystkim architektoniczne „gwiazdy”: Rema Koolhaasa, Nouvela, Renzo Piano, UN
Studio etc. posługujących się zupełnie nowym, adekwatnym do czasów językiem – pofragmentowanym,
nie linearnym, pełnym sensualnych wpływów [3].
Otwarcie Muzeum Guggenheima w Bilbao w październiku 1998 roku zapoczątkowało serie „nowych
katedr” przełomu wieków, symboli architektonicznego
renesansu. Po sukcesie Bilbao także pojedyncze
budynki stały się swoistymi, architektonicznymi i medialnymi „gwiazdami”, zyskującymi popularność już
w trakcie budowy, firmowane nazwiskami uznanych
architektów [4].
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Pogląd ten zdaje się rozwijać Dietmar Steinem,
historyk i teoretyk architektury, który na pytanie
o przyszłość architektury odpowiada że: Nigdy jeszcze nie było większej różnorodności równocześnie
zachodzących i znaczących poglądów architektonicznych [5]. Zwraca przy tym uwagę na ewolucyjność
nowych doświadczeń wywodzących się w większości z wizji i utopii lat 60. Odejście od doświadczeń
przeszłości jest chyba ostateczne. Zdają się o tym
świadczyć zmiany końca lat 80., które przyniosły
nowy paradygmat związany z erą informatyczną,
w której komputery, nowe media, Internet i gry wideo
zrewolucjonizowały myślenie o przestrzeni, kreowanej
równolegle w prawdziwym jak i efemerycznym i ulotnym sztucznym świecie [6].
Elektronika i informatyka wprowadziły nowe kategorie w obrazie świata. Jeffrey Kipnis w artykule opublikowanym na łamach Architectural Design w 1993
roku odwołał się do dwóch terminów budujących
zręby Nowej Architektury: DeFormacji i InFormacji [7].
Świat przestrzeni miał być wypadkową relacji i interakcji pomiędzy obydwoma światami. Ich nieustająca
obecność, ale i permanentna interakcja stwarzają pole
nie tylko do estetyzacji postrzeganej przestrzeni, ale
i (poprzez zaawansowaną technologię) prowadzą do
kreowania przestrzeni. Poza osobistymi doświadczeniami zawładnęły również zbiorową wyobraźnią stając
się wręcz niezbędne dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Jak zauważa Ewa Rewers,
choć nie można powiedzieć, że to media i systemy
informatyczne gmatwają przestrzenny obraz świata, to
jednak z pewnością wprowadzają, poprzez człowieka,
zupełnie inny porządek [8]. Oczywiście zmieniają
się metody projektowania, którymi posługuje się
architekt. Jednak podstawowe z narzędzi, ludzka
wyobraźnia, pozostaje niezmieniona.
Postępuje ciągła dematerializacja przestrzeni,
budująca e-utopia, niczym świat elektronicznych
pieniędzy, tworzą wręcz równoległe światy. William

J. Mitchell postawił wręcz pytanie o to Czy budynki
są rzeczywiście potrzebne?, wszak możemy funkcjonować w elektronicznym systemie [9].
Świat potencjalnie pięknej przestrzeni skurczył się
dzięki zaawansowanym technikom informacyjnym.
Zapowiedź McLuhana o rozwoju sieci komunikacyjnych na globalną skalę znajduje swoje rzeczywiste
odzwierciedlenie. Coraz częściej zestaw pojęć i odniesień buduje wyznaczniki opierające się na świecie
informacji, socjologii i teoriach matematycznych.
Ciało, przestrzeń i …człowiek rozumiane są jako
maszyna informatyczna, będąc częścią systemu
biologicznego.
W 1995 roku Greg Lynn sformułował pojęcie blobarchitektury, która prezentowała amorficzne struktury
(nawiązujące do form naturalnych), sterowane przez
specjalny software, pozwalający na ich ciągłą transformację [10]. Ta poetyka kojarząca biologię i elektronikę
jest o całe lata świetlne odległa od harmonijnych
wyobrażeń poprzednich epok, co jednak odpowiada
kondycji współczesnego człowieka [11].
Nie znaczy to jednak, że fascynacja biologią
ogranicza się do formy nowych obiektów. Intensywne
przekształcanie środowiska zamieszkania, degradacja
i przekształcanie środowiska człowieka, w tym środowiska przestrzennego powodują, że zrównoważony
rozwój planety nie jest tylko możliwością, ale wręcz
koniecznością [12]. Cały szereg teoretyków jak James Wines, Ken Yeang czy Victor Papanek podnoszą konieczność projektowania w zgodzie z naturą,
a tendencja powrotu do świata zrównoważonego
rozwoju pozwala zachować szansę na przetrwanie
ludzkości [13]. Istnieje ogromny nurt (czy raczej
zespół tendencji) wkraczający w nowe tysiąclecie
z hasłami zachowania harmonii w dalszym rozwoju naszej planety. Propagowane metody wskazują
na konieczność uwzględnienia projektowania jako
części wielkiego ekosystemu, który uzależnia nasze
funkcjonowanie od cykli życiowych.
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Ewolucja i rewolucja, imperatyw ustawicznych
poszukiwań, gwiazdorskie projektowanie nie przeczą wcale temu, że ogromna większość nowych
budynków powstaje bez udziału architektów. Jednym
z niedocenianych doświadczeń współczesności jest
architektoniczny wernakularyzm, o którego zasięgu
i znaczeniu świadczy to, że znakomita większość,
czyli 90% nowo powstających domów budowanych
na świecie, powstaje bez udziału architektów. Daje to
niebagatelną liczbę 800 milionów budynków mieszczących się na architektonicznych antypodach [14].
To drugi, niedoceniany biegun działalności w przestrzeni. Nieobecny w mediach, ucieka wszelkim klasyfikacjom, ale także naukowym dociekaniom.
Ustalony na początku XX wieku imperatyw oryginalności w dalszym ciągu stanowi o odbiorze

przestrzennym znaczącej większości realizowanych
obecnie budynków, każe prowokować innością i szokować formą.
Chciałoby się wierzyć, że ogromna różnorodność
aktualnych tendencji świadczy o sile współczesnej
architektury, a nie o jej porażce, chaosie i braku
pomysłów na przyszłość. Widać jednak wyraźnie,
że działalność architektoniczna to zaledwie ułamek
złożoności przestrzennej współczesnego świata.
Immanentną cechą ludzkiej natury jest poszukiwanie uniwersum, także w świecie przestrzeni. Każdy
nowy nurt w architekturze próbuje zmierzyć się
z naturalnym ogromem świata, a każda nowa teoria
staje się współczesnym mitem starającym się zbliżyć do uniwersalnego systemu opisującego jego
złożoność.
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Trzy muzea nad wisłą w tonacji as-dur
Three museums by the vistula river in ‘a-flat major’
mode
W artykule podniesiono problem interferencji sztuk w budowę ich struktur artystycznych. Dotyczy to przede
wszystkim roli alegorii, symboliki i przenośni literackich w transformowaniu przestrzeni architektonicznych.
Problem przenikania się domen w obrębie określonej dyscypliny sztuki przedstawiono na przykładzie trzech
muzeów, które były przedmiotem międzynarodowych konkursów architektonicznych w Polsce.
Słowa kluczowe: metamorfozy, transformacje i alegorie w architekturze

The Article brings up a question of self interference of art. This refers mainly to the role of allegory, symbolism and literary metaphors in transformation of architectural space. The issue of domain penetration within
a particular art branch/field is shown on the example of three museums, which were subjects of international
architectural competitions in Poland.
Keywords: metaphors, transformations and allegory in the architecture
Natchnieniem do napisania artykułu w tonacji
muzycznej był nie tyle trwający właśnie w Polsce
i na świecie Rok Chopinowski, co „lektura” prac malarskich Jerzego Dudy Gracza. Inspirowany muzyką
Chopina artysta zdążył jeszcze stworzyć cykl obrazów
malowanych dźwiękiem. Akwarelowe mazurki, etiudy,
nokturny i koncerty poszerzyły przestrzeń interpretacji
dzieł wielkiego mistrza fortepianu.
Wystawa fotogramów artysty zdobiła tego lata
Bulwar Czerwieński w zakolu Wisły pod Wawelem.
Miejsce szczególne więc uruchomiło wyobraźnię.
Malarstwo czasem wodniste i przezroczyste jak akwarela bądź pochmurne, ćmione temperą, dobrze przy-

staje do prostych, siermiężnych acz skocznych fraz
polskiej muzyki ludowej. Przetworzona w umysłach
genialnych twórców sztuka zapisana została inaczej,
stworzyła odrębne autonomiczne dzieła.
Chociaż ich życiorysy były tak różne, dzieła są podobne i trudno przejść obok nich obojętnie. Sam Duda
Gracz tak charakteryzuje siebie i swoją twórczość:
Maluję wyłącznie w Polsce, bo jestem człowiekiem
chorym na Polskę. Mogę żyć i pracować tylko tutaj.
Gdzieś w świecie, najpewniej, zgłupiałbym do reszty,
zmarniał i wreszcie umarł z tęsknoty. Jestem przywiązany do tego, co moje, bliskie, lokalne i zanurzając się
w polskość malarstwa, muzyki i literatury, od sarmackich
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trumniaków, poprzez Chopina do Gombrowicza próbuję
ten ukochany, peryferyjny grajdoł nie tyle „podnieść do
wymiaru kosmicznego”, ile wyrazić tak, żeby adresaci
moich obrazów nie zapierali się rodzinnej ojcowizny,
nie wstydzili własnej słomy butach, swojej tubylczości
i odrębności, bo są jak linie papilarne, niepowtarzalni
w tym co dobre i złe [1].
Być może szczególność miejsca, otwarta przestrzeń
na zakręcie Wisły, a może zwykły przypadek zainicjował potok skojarzeń i asocjacji. Cykl obrazów JDG
„napisanych pędzlem” przełożonych ze scenariuszy
muzycznych genialnego kompozytora łączy się z podobnym przypadkiem transkrypcji muzycznych Modesta Musorgskiego. Ten z kolei, pod wrażeniem obrazów
swojego przyjaciela Wiktora Hartmana skomponował
poemat muzyczny pt. „Obrazki z Wystawy”.
Interferencja i koabitacja sztuk zawsze była i będzie
nadal platformą prezentacji alegorycznych przenośni
i wszelkich działań n i e w p r o s t . A w s z y s t k o
to po to aby proces smakowania sztuki
maksymalnie wydłużyć.
Partytura do cytowanych w artykule projektów/The issue
of domain penetration within a particular art branch/field is
shown on the example of three museums:
1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
a) „atraktor” nieuporządkowana strefa prowokacji artystycznych tzw. pola mazowieckie rozciągnięte wzdłuż
alei Marszałkowskiej pomiędzy Al. Jerozolimskimi
i Świętokrzyską. Otwarty teren wszelkich akcji artystycznych, instalacji, happeningów, warsztatów itp.
b) strefa zarządzania kulturą i sztuką – dydaktyka, propaganda, promocja, edukacja, handel, aukcje sztuki itp.
c) magazyn dzieł wybranych – właściwe muzeum, przechowalnia wyselekcjonowanych i uporządkowanych
artefaktów
2. Muzeum Historii Polski w Warszawie
panta rhei – alegoria spławu drewna Wisłą wykorzystana
jako przekrycie koryta Trasy Łazienkowskiej stanowi
jednocześnie konstrukcję dachu.
3. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
peryskop – główny motyw formalno-przestrzenny i funkcjonalny Muzeum II Wojny Światowej.

W ten sposób twórca prowadzi widza lub użytkownika własnym tropem, który później tenże miałby
uznać za własny. W sztukach czystych może to być
przygoda z wyboru. Natomiast w sztukach użytkowych, którą jest m.in. architektura, takie działanie
i taka teza może być ryzykowna dla obu stron.
Umiejętność kodowania działań w sztuce czystej jest tym atrakcyjniejsza dla widza, czytelnika,
uczestnika itp. im odkrywanie jej nie jest oczywiste,
nachalne, nieprzetworzone i wymaga zaangażowania
odbiorcy.
Dlatego przenośnie, alegorie, skojarzenia i asocjacje są ważnym czynnikiem sprawczym oraz istotnym
nominałem sztuki w podążaniu za tropem twórcy.
Jeśli ten jest mistrzem – staje się Wernyhorą. Jest
prorokiem, przewodnikiem stada.
Jak rozpoznać wartość dzieła zanim go będziemy witać oklaskami? Nie każde skojarzenie choćby
głębokie jest sukcesem, nie każdy banał kiczem,
a epizod – michałkiem. Gdyby tak było, to mazurki, polonezy, krakowiaki i oberki grano by tylko na
weselach… z przyśpiewkami. Tymczasem Chopin te
proste frazy uczynił nieśmiertelnymi.
Szkoda, że z architekturą jest trochę inaczej. Być
może w tej dyscyplinie twórcy materii myślą podobnie
lecz tworzywo jakby cięższe a grawitacja zmusza do
pokory wobec materii. Często forma przybiera kształty
uniwersalne, choć wyobraźnia i kultura podpowiadają
skojarzenia lotne. [2]
Wynika to przede wszystkim z uniwersalności
technologii, która w przypadku tej dyscypliny sztuki
jest internacjonalna. Może w sztukach czystych jest
pod tym względem łatwiej – być może farby malarskie
są tańsze niż architektoniczne. Passe par toutte dla
obrazu jest łatwiej wykonać niż zbudować odpowiednią oprawę z budowli inżynierskiej.
Czy architektura jest sztuką translacyjną, tzn. czy
da się pisać tylko o architekturze czy pisać architektonicznie? Czy utwór inżynierski da się zapisać jak
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utwór dramaturgiczny, czyli taki w którym „zapisany”
został zamysł literacki, malarski lub inny nie związany
z tą dziedziną sposób ekspresji?
Cegła, beton, szkło, stal a nawet drewno nie są tak
spektakularnym i finezyjnym tworzywem w budowie
dzieła jak słowo, dźwięk czy kolor. Mimo to próby
interferencji sztuk zdarzają się również w dyscyplinach
inżynierskich [3].
W dziedzinie architektury odnajdujemy wiele utworów budowlanych, w których rola wyrażeniowa wybiega daleko poza znaczenie przedmiotu a la lettre.
Kompozycja brył, gra światła i cienia, poetyka
narracyjna to ważny czynnik dramaturgiczny współczesnych kompozycji architektonicznych.
Czasem budujemy fałszywe i subiektywne scenariusze, wyznaczamy nieistniejące w przestrzeni osie,
czynimy wiele założeń sprawczych, które w przestrzeni służą li tyko podparciu własnych tez.
Truizmem jest stwierdzenie, że architektura niezależnie od skali jest dobra albo zła. Dobry scenariusz
architektoniczny może wygenerować złą architekturę.
A często zły scenariusz w rękach twórcy może być
dziełem i to niezależnie od dyscypliny sztuki. Zatem
nie samo posiadanie scenariusza czytaj dalej: idei,
pomysłu, tezy, alegorii itp. stanowi o sukcesie. Do
tego potrzebny jest jeszcze ciąg zdarzeń, którego
ostatnią instancją jest człowiek i jego talent.
Ilustracją opisanego wyżej problemu w kontekście
architektury niech będą przykłady trzech muzeów,
które były przedmiotem międzynarodowych konkursów w Polsce.
Pozwalam sobie przedstawić własną uwerturę do
trzech muzeów, jakie rozpisano w formie konkursu
architektonicznego. Cytowane przykłady zostały
świadomie skażone stylistycznie i formalnie, aby
wzmocnić wyrazistość ilustracji.
Tonacja as-dur uważana w muzyce za patetycznąjest tonacją koncertu, którym w tym przypadku był
międzynarodowy konkurs architektoniczny.

Cytowany poniżej scenariusz architektoniczno-literacki jako podkład ideowy i libretto dramaturgiczne
dla budowy przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie stanowi jednocześnie uwerturę programową dla projektowanego obiektu. Teren pomiędzy
Alejami Jerozolimskimi a ul. Świętokrzyską został
zamieniony na alegoryczną przestrzeń bezpostaciowych pól mazowieckich. W tym klimacie i przestrzeni
wymyślonej specjalnie dla potrzeb programu muzeum
wbudowano mocne elementy funkcji kultury, jak:
muzeum, filharmonia, sale ekspozycyjne, place na
wolnym powietrzu. Przestrzenie publiczne poszczególnych funkcji wiodących przenikają się wzajemnie
w atmosferze mazowieckich klimatów wyjętych
z muzyki Chopina, kurpiowskich obrusów i wycinanek, plakatów Trepkowskiego itp. Główne elementy
funkcji kultury pozostają autonomiczne i tworzą swoje
produkty na oczach widzów, przechodniów i profesjonalnych kreatorów. Jest to proces emocjonalny,
a więc efemeryczny i ulotny, w którym niebagatelny
wkład ma przypadkowy przechodzień i amator.
Natomiast dzieła skończone, uznane bądź tytularne
znajdują swoje miejsce w salonie, są wybrane i przeznaczone do adoracji we właściwym muzeum. W tej
przestrzeni dzieło jest odkładane na bok to znaczy
do muzeum, gdzie umiera za ludzi i dla potrzeb ludzi
w stałej adoracji.
Formuła Champs d’Elisse przed Pałacem Kultury zapewne bardziej zmiękczyła surową przestrzeń
placu niż sztywna asygnata architektoniczna choćby
najlepszego projektu jakim jest koncepcja Kereza.
Projektowany obecnie budynek jest hermetyczny,
nieprzezroczysty zamknięty, a jako obiekt publiczny
niedostępny. Natomiast proponowany budynek muzeum według epickiego, opisanego wyżej scenariusza
jest zaprzeczeniem obecnie realizowanego projektu.
Sztuka a właściwie jej proces tworzenia jest w nim
jawny, spontaniczny, wręcz wyprowadzony na ulicę! –
i z niej dopiero niektóre artefakty drogą selekcji dostają
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się do właściwego muzeum. Według takiego przepisu
na przestrzeń, architektura budynku musi być inna.
W podobny sposób chociaż w innym kontekście
powstał inny scenariusz konkursowy na Muzeum
Historii Polski w Warszawie. Inna lokalizacja, inne
otoczenie i kontekst i w końcu inny program zbudował
inny scenariusz. Wisła jako główna oś kompozycyjna naszej państwowości stała się dla tego projektu
głównym motywem paraboli architektonicznej. Wisła
dla Polski jest tym, czym Nil dla Egiptu [4].
Była i nadal jest symbolem państwowości. Dlatego
spław drewna jako przekładnia ideowa został tu wykorzystany jako główny motyw kompozycyjny Muzeum
Historii Polski. Potężny dach z drewnianych wiązarów
zbudowany nad Trasą Łazienkowską tuż obok Osi
Saskiej, oglądany od spodu i z góry miał być ilustracją
dziejów Polski z całą jej symboliką. Hasło panta rhei
ma tu znaczenie nie tylko alegoryczne.
Przykład kolejny to projekt konkursowy na Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
I także w tym przypadku mocnym elementem
tworzącym przestrzeń architektoniczną była alegoria.

Motyw potężnego peryskopu, który wynurza się z bryły muzeum i transmituje panoramę otoczenia (w tym
głównie starego miasta) do wnętrza muzeum staje się
tym samym jednym z artefaktów wystawy.
Symbol par excellence militarny został tu wykorzystany jako dominanta architektoniczna. Wyniesiona
na ponad 40 m wieża okrywająca podkonstrukcję pod
lustro peryskopu, stworzyła ponadto charakterystyczne odniesienia formalne do panoramy miasta Gdańska jak bazylika NMP, żuraw czy inne współczesne
elementy jego panoramy (dźwigi portowe).
Jednak literacki zapis i opis architektury poprzez
alegorię, przenośnie i symbole choćby najlepsze, nie
stanowi jeszcze o jej jakości.
Architektura w dalszym ciągu będzie się dzielić
na dobrą i złą, niezależnie od tego, jaka ją będzie
opisywać literatura. Bowiem tak jak dobry scenariusz
w rękach reżysera może być dobrym lub złym filmem,
dramatem itp. tak samo nie każda akwarela będzie dobrą ilustracją mazurka as-dur. Do tego aby ten proces
był dziełem, potrzebny jest nie tylko pędzel, papier,
materia i wola – trzeba być jeszcze ... Graczem!

PRZYPISY
[1] Glossa do wystawy plenerowej na Bulwarze Czerwieńskim
w Krakowie (sierpień/wrzesień 2010), Jerzy Duda Gracz
Chopinowi.
[2] Notabene jeden z utworów M. Musorgskiego nosi tytuł
Stary zamek, a więc transkrypcja w oczywisty sposób wywiedziona jest z architektury.
[3] Gdyby architektura była tylko prostym zestawem cegieł robiono by to już w cegielni... ale próby trwają. (aforyzm W.M.)

[4] Państwo Faraonów powstało i rozwijało się na granicy
dwóch żywiołów: Nilu i Pustyni, i wszystko co Dobre i Złe
było kojarzone z potęgą sił natury. W ten sposób ideologiczna analiza literackiej sentencji została zamieniona na przestrzeń architektoniczną Wielkiego Muzeum Egiptu. – Cyt.
z opisu technicznego do projektu GEM Międzynarodowego
Konkursu Architektonicznego wykonanego w krakowskiej
pracowni IMB Asymetria.

Renata Mikielewicz*

Człowiek i ściana – przestrzeń dialogu
The man and a wall – space of the dialogue
Nieformalne lub nietypowe działania w przestrzeni miejskiej to forma oswajania tej przestrzeni – dialogu
pomiędzy człowiekiem a otaczającymi go ścianami. Gdy dzisiejsza architektura staje się głównie komercyjnym wyrazem poszukiwania formy przestrzennej własnego ego twórcy (inwestora) „zwykli”(?) ludzie starają
się zaistnieć w użytkowanej przez siebie przestrzeni jako jej podmiot. Kolejne redefiniowanie rzeczywistości
architektoniczno-urbanistycznej pokazuje nowe możliwości architektury przyszłości.
Słowa kluczowe: człowiek, ściana, architektura, przestrzeń, działania nieformalne

Informal or uncharacteristic activities in urban space are a form of familiarization of this space – a form of
dialog between the man and the surrounding walls. When contemporary architecture became mostly a commercial expression of a quest for the spatial form of the creator’s ego, ordinary(?) people try to become the
subject of the space they use. Another redefinition of the architectural and urban reality shows new possibilities of the architecture of the future.
Keywords: human being, wall, architecture, space, informal activities

Krajobraz może budzić w nas zachwyt, ale
fasada Lombardiniego powiada nam, co możemy
zdziałać.
Josif Brodski, Znak wodny, s. 99

Ściana dzieląca i łącząca zarazem. Ściana – granica oddzielająca od obcych i zjawisk atmosferycznych. Ściana – opiekunka, nawet gdy w zrujnowanych budowlach staje się zagrożeniem, nawet gdy
w przypadku zjawisk ekstremalnych, jak powódź, jej
ochrona zawodzi – to w naszej świadomości nadal
jest tym elementem, który póki trwa, tak długo daje
nam poczucie nadziei i chroni przed zagubieniem. Jej

indywidualność pozwala nam odnaleźć tożsamość
miejsca. Powtarzalność zaś i jednakowość, a nawet
tylko „bylejakość”, powoduje, że gubimy się w przestrzeni i tracimy orientację, także w tym co ważne
w naszej hierarchii ważności spraw codziennych
– Josif Brodski opisując Wenecję i fasady pałaców
wzdłuż jej kanałów właśnie frontową ścianę uznał za
świadectwo ludzkiej zdolności do poszukiwania ładu
i zdolności tworzenia, nadawania rzeczom znaczenia
i podstawowego sensu [1].
Współczesny filozof niemieckojęzyczny Peter
Sloterdijk zbudował swoją teorię przestrzeni na założeniu ciągłej zmiany środowiska (domu) i potrzebie

* Mikielewicz Renata, dr inż. arch., Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.
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ochrony [2]. Odwołuje się on również do granicy –
ściany i formułuje tezę, iż każda osoba, która chce
zamieszkiwać przestrzeń, zajmie miejsce po chronionej stronie ściany. Ściana staje się więc symbolem nie
tylko metafizycznym, ale społecznym i politycznym,
tym co Sloterdijk nazywa wręcz wspólną historią ludzi
i ścian [3].
Rzeczy nie są bytami izolowanymi – wchodzą w układy/sytuacje, w których zaczynają się i kończą procesy,
a trwanie ich często uzasadnia najsłabsze ogniwo [4].
Architektura, szczególnie ta tworzona dziś, nie składa
się najczęściej z obiektów powstających w niezagospodarowanej, „pustej” dotychczas przestrzeni. Niejako
od początku swego powstania dzieło architektoniczne
zostaje wpisane w otaczający kontekst, czasem z tego
kontekstu wyrasta, czasem mu zaprzecza. Dzisiejsza
architektura stwarza bardzo często wrażenie zaspokajania jedynie własnego ego twórców i inwestorów.
Pyszni się swoją potęgą, chełpi formą nie wypełniając
potrzeb wynikających ze „społecznego” użytkowania
przestrzeni wspólnej. Jej ściany nie chronią, nie zapraszają, nawet nie grożą, co najwyżej stają się obiektem
bezosobowego zachwytu.
Jednak sądząc z przekazów historycznych nie
tylko przestrzeń współczesnego miasta wymuszała
działania nieformalne, architekturę planowaną przez
użytkownika, pozostającą na uboczu zainteresowań
profesjonalistów, lecz w sposób znaczący kształtującą
obraz codziennie użytkowanej przestrzeni. Współcześnie ta działalność została niejako nobilitowana
poprzez ideę partycypacji społecznej i idee filozoficzno-społeczne wywodzące się z obszarów ekologii
i zasady zrównoważonego rozwoju (burżuazyjnej
formy radykalnego podejścia ekologicznego).
Zarówno architektura tymczasowa Santiago Cirugedy z Sewilli [5] jak i działania łódzkiej: Grupy Pewnych
Osób i grupy Miej Miejsce czy internetowego „Miastomojeawnim” (reklama wieloprzestrzenna) to poszukiwanie własnej przestrzeni i prywatności (a przedmiot

jest, bądź co bądź, tym co czyni nieskończoność sferą
prywatną [6]) poprzez zwracanie uwagi na problemy
współczesnej architektury w przestrzeni miejskiej,
w której to komercyjna architektura prywatyzuje
przestrzeń publiczną niejako odwracając ściany od
użytkowników. Odpychając, czy wręcz wypychając ich
z ulicy czy placu (np. hala targowa na Bałuckim Rynku
w Łodzi, która zajęła historycznie wytyczony plac miejski tworząc zamknięty prostopadłościan bez otworów
z niewielkim wejściem narożniku. Hala powstała wręcz
na żądanie władz miasta, czyli organu zarządzającego
przestrzenią w imieniu współobywateli). Współczesna
architektura stawia pytanie o zaangażowanie społeczne jej twórców, czyli: po co właściwie powstają
budynki użyteczności publicznej, ale i te mieszkalne,
mimo że tu zdawałoby się, że odpowiedź jest co
najmniej oczywista (ale przykłady apartamentowców
i osiedli zamkniętych pokazują, że również tu zaciera
się hierarchia wartości i celów).
Ta dialektyka wnętrza i zewnętrza znajduje swoisty
wyraz m.in. w muralach – malowidłach ściennych
w różnej formie pojawiających się jako zagospodarowanie ślepych ścian kamienic miejskich. Czy w formie
reklamy, głównie przemysłowej– jak w wieku XIX
i okresie PRL-u, czy jako wysublimowane dzieła i forma polityki miejskiej w Lyonie. Czy ostatnio w Łodzi,
gdzie regularnie powstają wielkie malowidła ścienne
(ulice Świtezianki, Limanowskiego 13, Pomorska 51,
Piotrkowska 152, Żwirki 8 czy park Baden Powella
oraz dworzec Łódź Kaliska), firmowane przez artystów
graffiti, np. grupę Tats Cru ze Stanów Zjednoczonych.
Iluzoryczność i rzeczywistość kondycji człowieka
i ściany odnajdują tu swój inny materialny wyraz – czasem niezmiernie dosłowny, jak na ścianie w samym
centrum Wiesbaden. W sensie działań społecznych
w przestrzeni miejskiej murale o ile ożywiają miasto,
chyba jeszcze bardziej pokazują nieadekwatność
„ambitnych” działań architektonicznych, skoncentrowanych na budowaniu wysp w przestrzeni miejskiej
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Mural, Wiesbaden, Niemcy. Fot: R. Mikielewicz, 2009/ Mural, Wiesbaden, Germany. Photo: R. Mikielewicz, 2009

265

(projekt koncepcyjny Franka Gehry’ego dla Centrum
Festiwalowego Cameraimage jest takim dość drastycznym przykładem obiektu architektonicznego
teoretycznie nawiązującego do kontekstu miejsca,
ale w rzeczywistości zeń kompletnie wyizolowanego,
„nie czującego” skali przestrzeni otaczającej i tak
naprawdę odpowiadającego przede wszystkim na
wyobrażenie twórcy o mieście jego przodków [7]).
Jednocześnie architektura jedynie „kontynuująca”
jest najczęściej odtwórcza i również nie szuka nowych
sposobów dla funkcjonowania przestrzeni swojego
kontekstu zapominając, że zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństwa wymagają zmian w materialnych ramach w jakich ono funkcjonuje.
Lukę w działaniach systemowych profesjonalistów
i użytkowników (Recetas Urbanas wyjątkowo tworzy
sieć profesjonalistów starających się analizować
prawodawstwo i pracujących nad strategiami dotyczącymi przestrzeni miejskiej) wypełniają działania
artystyczne projektów prywatnych w przestrzeniach
publicznych jak np. huśtawka Kamili Szejnoch (Warszawa, 2008) – która wykorzystała „martwy” na co
dzień pomnik armii Berlinga dla zawieszenia huśtawki
i podjęcia swoistego dialogu z obiektem propagandy,
ale i huśtawka Bruno Taylora (Londyn, 2008), która
pojawia się na przystankach komunikacji miejskiej
i ma być wyrazem wprowadzania incydentalnej gry
elementami architektonicznymi [8]. Symptomatyczne
jest to, że Santiago Cirugeda też stawia w przestrzeni
miejskiej huśtawki – zostałem architektem, bo w centrum Sewilli nie było huśtawek [9]. Może dlatego, iż
(…) naprawdę docenić nieskończoność potrafi tylko
to, co skończone [10].
Wystawa światowa EXPO 2010 w Szanghaju ma
za temat przewodni – lepsze miasto, lepsze życie
(Better city, better life) [11] i stawia pytania, jaka
powinna być dzisiejsza architektura, by odpowiadała
wyzwaniom przyszłości. Powszechna, powtarzalna
odpowiedź tak krajów wystawców, jak i wystawców

korporacyjnych to energia, w tym energia użytkowników – mieszkańców danej przestrzeni (formy architektury wpisują się w to co znane i poznane). Można
zatem powiedzieć, iż przyszłość stawia nie tyle, na
formę co działania społeczne.
Architektonicznie przyszłość poprzez niecodzienną teraźniejszość formy prowokuje jedynie Pawilon
Brytyjski. Sprawia nierzeczywiste wrażenie – czegoś
materialnego i niematerialnego zarazem. Jest też
jedynym pawilonem, który przenosi obserwatora
w nowy wymiar architektury (lub jedynie pokazuje jej
nowe techniczne możliwości) – my bowiem zmierzamy
w przyszłość, podczas gdy piękno jest wieczną teraźniejszością [12]. Innym zagadnieniem jest odniesienie
do przestrzeni lepszego miasta (tematu tegorocznego
EXPO), gdyż to założenie jest jednocześnie „przestrzenią pustki” – zaskakuje zwiedzających tym, że wokół
bryły jest jedynie przypominająca papier ścierny i pogiętą kartkę papieru płaszczyzna. Pustka zawiera w sobie wszystko i jest wprawdzie warunkiem wyobraźni,
ale problem dotyczy konsekwencji przestrzennych
[13]. A ta futurystyczna forma alienuje pomimo swojej
wielkiej wizualnej atrakcyjności i innowacyjności. Zarazem czy może tym bardziej, stawia pytanie o dalszą
drogę architektury, szczególnie, że inne pawilony oraz
wystawy tematyczne odtwarzają zastane wzorce,
interpretują na nowo to co znane i wielokrotnie powtórzone – analogicznie jak powszechne, powierzchowne
odniesienia do ekologii i zasady rozwoju zrównoważonego w architekturze, urbanistyce i życiu codziennym
– sposobu myślenia, który powinien redefiniować nasz
sposób postępowania, rozważań o własnym życiu
a zatem również sposobu konstruowania przestrzeni
otaczającej i architektury, bo właśnie ta „dzisiejsza”
jest architekturą przyszłości – ona kształtuje przyszłe
pokolenia i tworzy ramy życia społecznego tych,
którzy przyjdą po nas. Architekt Cirugeda na pytanie
czy czuje się architektem odpowiada: Lubię myśleć
o sobie: obywatel [14].
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Robert Misiuk*

Tożsamość architektoniczna osad leśnych na
przykładzie obiektów z terenu puszczy knyszyńskiej
The architectural identity of the forest settlements
based on example of objects from knyszyn forest area
Osady leśne wywodzące swoją genezę z zagród wiejskich odróżniają się od nich między innymi wyglądem
zewnętrznym. Wpływ na to oprócz czynników ekonomicznych, kulturowych i tradycji, odegrały czynniki
odgórne – normatywy, zalecenia, wzorce, a także szeroko stosowane rozwiązania lokalne. Lasy Państwowe
jako jedyny właściciel obiektów są w stanie wypracować wzorce pozwalające określić tożsamość architektoniczną osad leśnych.
Słowa kluczowe: osadnictwo leśne, Lasy Państwowe

The Forest settlements stemming its origins from farmhouses are distinguished from them by their appearance. Impact on it, besides economic, cultural factors and tradition played the deciding factors like norms,
recommendations, standards, and the widely used local solutions. The State Forests as the sole owner of the
buildings are able to develop standards for determining the architectural identity of the forest settlements.
Keywords: the Forest settlements, the State Forests
Przyspieszony rozwój i przemiany cywilizacyjne,
które dokonują się w ostatnim okresie powodują, że
wiele obiektów przemysłowych, w tym związanych
z gospodarką leśną, ulega transformacji. Sprzedaż,
podziały, zmiana dotychczasowej funkcji czy właściciela, często prowadzi do wyłączenia z dotychczasowej
działalności, zatracenia charakterystycznych cech lub
zwykłego zniszczenia. Podczas metamorfozy można
zaobserwować niepokojącą tendencję do zapominania, że oprócz wymiernych korzyści materialnych
istnieje jeszcze olbrzymie dziedzictwo niematerialne.

Na uwagę zasługują nie tylko reprezentacyjne, znane
wszystkim, obiekty takie jak: pałace, opery, budynki
użyteczności publicznej. Istnieje jeszcze szereg
innych budowli i urządzeń inżynierskich świadczących o bogactwie kulturowym społeczeństwa, które
w danym miejscu żyło i pracowało. Wkład w architekturę wnoszą też obiekty zdawać by się mogło
małe, niepozorne, nic nie znaczące przy wspaniałych
współczesnych fajerwerkach architektonicznych. Do
tej grupy, obiektów o architekturze prostej, oczywistej należą między innymi budynki funkcyjne Lasów
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Dom Leśniczego w Kopnej Górze – okres międzywojenny. Odbudowana po spaleniu w 2002 r. Zdjęcie autora 2006 r.
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Państwowych. Na przykładzie wybranych obiektów
z terenu Puszczy Knyszyńskiej można prześledzić,
w jaki sposób zmieniało się podejście do zdefiniowania przestrzeni architektonicznej określanej przez
wyżej wymienione obiekty.
Przemierzając Puszczę Knyszyńską można natknąć się na samotne zagrody – osady funkcyjne
związane z planową gospodarką leśną. Pobieżna
analiza pozwala zauważyć, że odróżniają się one od
podobnych obiektów z okolicznych terenów wiejskich.
Specyfika zadań stojących przed osadami leśnymi,
a także polityka zarządcy doprowadziły do wykształcenia charakterystycznych cech. Część z nich to
wynik świadomie podejmowanych rozwiązań, inne
pojawiały się jako samoistne działania nadające
tożsamość i mające późniejszy wpływ na okoliczne
obiekty. Wyróżniającymi elementami w tym przypadku
są: widok osady leśnej i jej odbiór w kontekście przyrodniczym oraz forma i wygląd budynku funkcyjnego
wraz z budynkami towarzyszącymi.
Wpływ na wygląd leśniczówek i innych obiektów
gospodarki leśnej miały w każdym okresie różnorodne czynniki. Obok tak prozaicznych jak: względy
ekonomiczne, kulturowe, tradycja i spuścizna dziejowa, ważną rolę odegrały czynniki odgórne: nakazy,
postulaty, normatywy, ale też inicjatywa oddolna.
Warto się zastanowić, które z tych ostatnich sprawiły,
że taki a nie inny, jest obecnie odbiór omawianych
obiektów? Dlaczego, mimo wspólnej genezy z obiektami wiejskimi, jednak się od nich odróżniają? Jaki
wpływ na kształtowanie tożsamości architektonicznej
miał projektant, a które elementy pozostawały poza
jego możliwościami? Prześledźmy te, które wydają
się odgrywać największą rolę.
Formowanie sieci osad funkcyjnych na terenie
Puszczy Knyszyńskiej zostało praktycznie zrealizowane w okresie międzywojennym. Okres ten związany
z odbudową porozbiorową państwa polskiego związany był też z tworzeniem nowej tożsamości pań-

stwowej. Powstało wiele opracowań, które poprzez
krzewienie wzorców dobrej architektury „kształciłyby
smak ludności i stanowiłyby rodzaj godła danej miejscowości [1]. Nie były to jednak sztywne założenia,
ale wzorce – coś bardzo odległego od katalogu
projektów typowych. Wzornik – tradycyjny od stuleci
pomocnik i doradca architekta i budowniczego a nie
jego kaganiec.
Z tego też okresu pochodzi większości budynków
pozostających w ewidencji Lasów Państwowych. [2]
W związku z koniecznością prowadzenia wówczas
pełnego gospodarstwa rolnego, osada leśniczego
składała się nie tylko z budynku mieszkalnego czy
też mieszkalno-administracyjnego, ale w jej skład
wchodziły budynki inwentarskie, gospodarcze, czasami związane z prowadzoną gospodarką leśną, np.
wyłuszczarnie, magazyny nasion i inne. W większości
zachowały się do dnia dzisiejszego zmieniając jedynie
przeznaczenie. Zmianie uległ za to wygląd podwórza
gospodarczego. Obecnie leśnicy mają zakaz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej, w tym
hodowli inwentarza. Praca na etacie ma być jedynym
źródłem utrzymania. Spowodowało to, że podwórza
gospodarcze pełne są zieleni, wypielęgnowanych
trawników i małej architektury. To w istotny sposób
odróżnia je od typowych gospodarstw rolnych spoza
terenów puszczy. Właściciel – Lasy Państwowe nie
był skory do likwidacji obiektów już nie spełniających swojej pierwotnej funkcji. Łożył cały czas na
utrzymanie ich w przyzwoitym stanie technicznym,
dbał o bieżące remonty i konserwacje, dopuszczając
najwyżej zmianę funkcji – np. budynki inwentarskie,
stajnie przekwalifikowane na garaże, stodoły na obiekty rekreacji itp. Skutkuje to utrzymaniem pierwotnego
układu funkcjonalnego, co nie zawsze ma miejsce
w przypadku gospodarstw wiejskich. W tym wypadku
rolnik ma pełną swobodę w decydowaniu o swoim
obejściu i w ramach ogólnie przyjętych przepisów
prawa sam stanowi o polityce inwestycyjnej.
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Podobnie przedstawia się kwestia wyglądu obiektów funkcyjnych – leśniczówek i gajówek. Budynki te
charakteryzowały się prostotą, a ich forma wywodziła
się z tradycyjnego budownictwa wiejskiego spotykanego na tych terenach. W przypadku obiektów
reprezentacyjnych (administracyjnych i biurowych,
– siedziby nadleśnictw, sekretarzówki, adiunktówki,
budynki zamieszkałe przez wysokich rangą urzędników państwowych) forma nawiązywała do dworu
szlacheckiego [3]. Np budynek sekretarzówki z osady
w Kopnej Górze. – ryc. 1. Obiekty te są stosunkowo
duże, o wyważonych proporcjach, symetrycznych
elewacjach, z dachami na ogół czterospadowymi,
lub tzw. polskim łamanymi.
Leśniczówki i gajówki wznoszono na planie prostokąta, jako parterowe bez podpiwniczenia, z niewiele
wyniesionym ponad otaczający teren przyziemiem,
z poddaszami nieużytkowymi lub użytkowymi na
fragmencie, z dachami dwuspadowymi, sporadycznie z naczółkami. Kąt nachylenia dachów zawarty
w przedziale 35–45o. Kolorystyka – bazująca na kolorach naturalnych – patynowanego drewna i pokrycia
dachowego z gontu, wióru osikowego w okresie
powojennym zastąpionego dachówkami lub płytami
betonowo-azbestowymi.
Prosty detal wynikał z konstrukcji budynku. Cechą
szczególną jest to, że nie stosowano zdobnictwa
(ornamentyki wycinanej z desek – tzw. zdobnictwa
laubzegowego), jakże masowego i charakterystycznego dla chałup wiejskich z terenów leżących za
wschodnią granicą puszczy. Brak tego zdobnictwa
obserwować można na terenie puszczy, a także za
jej granicą zachodnią. Można śmiało stwierdzić, że
budynki Lasów Państwowych były realizowane zgodnie z tradycją budownictwa polskiego, niestosującego
tego typu upiększeń i oparły się napływowi ówczesnych tendencji. Wiąże się to na pewno też z faktem,
że zdobnictwo to występowało przede wszystkim na
terenach zamieszkanych przez ludność wyznania pra-

wosławnego o korzeniach białoruskich, a większość
urzędników stanowiły osoby narodowości polskiej.
Po drugiej wojnie światowej przez pewien czas nadal korzystano z wcześniejszych wzorców, ale wygląd
zagrody leśnej uległ zmianie wraz z rozpoczęciem
stosowania typizacji, która nie ominęła gospodarki
leśnej. Projekty katalogowe doprowadziły do przerwania ciągłości projektowej, do odcięcia się od kontynuacji i rozwoju dotychczasowej formy regionalnej. (Na
szczęście nie rozprzestrzeniono wzorców leśniczówek
i gajówek ze stropami lub stropodachami płaskimi.)
Wraz z nowymi wzorcami estetycznymi zaczęto
propagować inne materiały i kolorystykę. Murowane
obiekty, tynkowane i malowane w jasnych kolorach,
z dachami krytymi blachą, stały się mocno kontrastowymi elementami krajobrazu leśnego. Przestały – tak
jak to miało miejsce do tej pory – z nim współgrać.
Przykład leśniczówka Kwasówka ryc. 2.
Elementem niekorzystnie wpływającym na odbiór
budynków z tego okresu pozostały: zbyt daleko
posunięta prostota i anonimowość, kiepska jakość
wykończenia, brak użycia tradycyjnych materiałów
i tradycyjnych form – choćby akcentów architektonicznych czy detali wzbogacających bryłę, a także
w wielu wypadkach źle dobrana kolorystyka. W tym
okresie nie można mówić o wpływie projektanta na
powstające obiekty. Konieczność stosowania gotowych rozwiązań, w większości opracowanych przez
Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Łodzi,
a propagowanych na terenie całej Polski, skutecznie
zablokowała szanse na stworzenie nowej jakości czy
poszukiwanie idei.
Efekt kontrastu w stosunku do architektury przedwojennej obserwujemy nie tylko w przypadku obiektów
pochodzących z lat 50–70. XX w., ale i budowanych
współcześnie. Dostępność materiałów, przy jednoczesnej zerwanej ciągłości lokalnej tradycji, owocuje różnorodnością kolorystyczną i fakturową. Nie chodzi tu
bynajmniej o konieczność stosowania tylko i wyłącznie
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materiałów lokalnych i powrót do dawnych schematów, ale o twórcze wykorzystanie spuścizny dziejowej.
Wolność projektowa i swoboda twórcza niestety nie
zawsze dają dobry efekt końcowy. Brak ograniczeń
i wolna ręka ze strony inwestora niestety nie przyniosły oczekiwanych efektów. Powstały budynki, które
w żaden sposób nie wpisały się w kontekst miejsca
– stały się, co najwyżej, niewydarzonymi pomnikami
ambicji ich twórców. Dziś widać, że nie przetrzymały
próby czasu, a to, co było modne jeszcze dziesięć,
piętnaście lat temu obecnie jest już nieaktualne –
przykład, leśniczówka w Czarnej Białostockiej – ryc. 3.
Absurdalnie, z perspektywy czasu można zauważyć,
że bardziej prawdziwe, nie udające niczego są obiekty
typowe z lat 60. XX w. nie mówiąc o tych z okresu
międzywojennego, a nie te współczesne, realizowane
bez żadnych ograniczeń formalno-prawnych.
Skoro sieć osadnicza została dawno skrystalizowana i raczej nowe obiekty powstawać będą tylko
w ograniczonym zakresie jako pojedyncze wymiany
kompletnie zdekapitalizowanych budynków, to czy
jest jeszcze miejsce na budowanie pewnego rodzaju
tożsamości? Otóż właśnie dziś jest jeszcze szansa
na wypracowanie formuły nadającej nowe wartości
przestrzeni architektonicznej osad leśnych.
Mimo różnych wcześniejszych propozycji, planów,
nakazów odgórnych w lepszy czy gorszy sposób
wpływających na wygląd budynków, ważnym do
odnotowania aspektem były podejmowane inicjatywy oddolne. W pierwszym okresie, gdy osada leśna
w niewielkim stopniu różniła się od analogicznych
gospodarstw wiejskich, wyróżnikiem były nie tylko
czerwone tabliczki z godłem państwowymi i nazwą
osady, ale też np. kolorystyka. Lasy Państwowe
bieżące remonty prowadziły systematycznie, a ze
względu na to, że są jedynymi właścicielami, mogły
wypracować i wdrożyć w życie jednolite wzorce,
których stosowanie pozwalało stworzyć standard,
zdecydowanie wyróżniający leśniczówki od innych

obiektów z terenów wiejskich. Tego typu próby miały
już miejsce w przeszłości w nadleśnictwach Puszczy
Knyszyńskiej. Między innym malowanie w jasnych,
turkusowych kolorach szalówek we wszystkich
drewnianych budynkach (funkcyjnych, pracowniczych, inwentarskich) oraz wymalowanie w różnych
odcieniach zieleni budynków murowanych. Być może
był to prosty i banalny zabieg, ale w zdecydowany
sposób określał tożsamość obiektów. Należy sądzić,
że wynikało to z celowego działania nastawionego na
podkreślenie i wyodrębnienie budynków znajdujących
się w zarządzie nadleśnictwa, zwłaszcza że podobne
wykończenie można zaobserwować również w leśniczówkach z terenu Puszczy Białowieskiej. Raczej
nie należy tego wiązać z dziełem przypadku i nie
wynikało z tzw. przejściowych trudności okresu PRL,
kiedy to zakup jakichkolwiek materiałów budowlanych
i remontowych był utrudniony, a zdobycie pokaźnej
ilości farby pozwoliło na wymalowanie większości
budynków. Ważny pozostaje fakt, że dzięki temu
obiekty te są łatwo rozpoznawalne w terenie.
Obecnie cechą charakterystyczną, remontowanych
leśniczówek (chodzi o identyfikację wizualną w terenie)
tak jak wyżej, jest wygląd ścian zewnętrznych i połaci
dachowych. Stosowanie jako docieplenia metody
lekkiej suchej, z drewnianą szalówką w kolorze miodowo-brązowym, w połączeniu z blachodachówką
o kolorystyce: ciemnoczerwonej, brązowej lub zielonej,
wraz z pozostałymi elementami zagospodarowania
terenu, pozwala na łatwą identyfikację właściciela.
Wprowadzenie tego typu materiałów i kolorystyki
sprawdziło się nie tylko w odniesieniu do dawnych
obiektów drewnianych, ale też i murowanych. Docieplenie z elewacją z szalówki drewnianej staje się
obecnie standardem, który na szczęście wypiera
stosowany wcześniej sidding winylowy [4]. Podobny
wystrój zewnętrzny stosuje się też do obiektów nowo
wznoszonych. Przykład – „Dom myśliwego” w Kopnej
Górze – ryc. 4.
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Lasy Państwowe dzięki umiejętnej gospodarce od
dziesięcioleci z sukcesem zarządzają majątkiem leśnym. Jako jedyny właściciel są w stanie wypracować
i wdrożyć w życie wzorce pozwalające nadać osadom
leśnym odrębny specyficzny charakter odróżniający je

od budynków wiejskich i podmiejskich. Przykłady zachowanych obiektów powinny w tym przypadku stać
się wzorcem, na podstawie którego można będzie
w przyszłości budować tożsamość architektoniczną
Puszczy Knyszyńskiej.
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Żyjąc obok
Living beside
Architektura współczesna, to nie tylko nowatorstwo formy, funkcji i technologii. To architektura współcześnie
funkcjonująca, a funkcjonują i to z powodzeniem zarówno eksperymentalne fenomeny budowlane, jak i zabytki, zwykłe domy mieszkalne, ruiny i inne nowe i „zużyte” obiekty. Sięgamy po zdobycze, ale naprawdę
relaksujemy się i odstresowujemy w znanej atmosferze, w sprawdzonych oswojonych wnętrzach, widząc
obraz starego ‘dobrego’ świata.
Słowa kluczowe: architektura nowoczesna, luksus, technologie zaawansowane, tradycja,
równowaga poszukiwań

Contemporary architecture does not only mean innovativeness of form, function and technology. It is architecture which functions in our contemporary times and what functions are both experimental projects, historical
monuments, ordinary houses, ruins and other new and “exploited” buildings. We reach out for novelties, but
in reality we relax and unwind when surrounded by familiar atmosphere, in well-tried and “tamed” interiors
while looking at the image of the “good old world” around us.
Keywords: modern architecture, luxury, advanced technology, tradition, equilibrium of research
Nowoczesna architektura to technologia statków
kosmicznych wspomagana elektroniką, bardziej
wyobrażenie bezpieczeństwa i ciepłej wygody niż
sama obecność i wiarygodność. Jeżeli skrajna nowoczesność jest domeną młodości (nawet młodości
duchowej) – to dotyczy raptem ok. piątej części populacji, z której przynajmniej połowa odżegnuje się
od eksperymentowania na sobie, użytkując zastane
zasoby, a z pozostałej reszty i tak bardzo wąski krąg
elity finansowej stać na ekstrawagancje nowości.
Podobnie wąski jest krąg elity miłośników opery
czy baletu, nawet czytelników tradycyjnej książki.

Równie wąski jest krąg sportowców ekstremalnych,
samotników i tych wszystkich odbiegających od standardów średniej krajowej czy europejskiej. Oznacza
to, że architektura poszukująca, nowatorska, przodująca – to zjawisko elitarne i dotyczy kręgu pasjonatów
zaledwie w ok. 2–3% społeczeństwa – bo tak mniej
więcej kształtują się proporcje elit w stosunku do
całości grupy. To wystarczy co prawda, żeby problematyka wąskich zainteresowań rozwijała się z powodzeniem, wystarczy by z wzajemnym zrozumieniem
dyskutować o formie i pięknie w wyselekcjonowanym
gronie twórców architektury (co zresztą się dzieje
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w różnych gremiach i na forach), gdyby nie posłannictwo społeczne, ale przede wszystkim, konieczność
powszechnego zaspokojenia potrzeb schronienia, co
przypisane jest architekturze jako dziedzinie nie tylko
twórczej, ale i usługowej jednocześnie. Musi więc być
architektura nowatorską ‘na miarę’ każdego podmiotu o indywidualnych i zróżnicowanych potrzebach,
i zawsze ‘o krok do przodu’ przewidując historyczny
rozwój i postęp.
Ta miara architektury dla każdego z nas jest
porażająco niejednakowa, co pociąga ogromne
zróżnicowanie wszystkich jej wartości składowych,
odbijających się również w ponoszonych kosztach.
Póki dotyczy sfery życia miejskiego i publicznego,
standardy, są dość widoczne, oczekiwania zrozumiałe, atrakcyjność w stosownej skali. Tam gdzie
zaczyna się granica własności prywatnej – przestają
działać jakiekolwiek standardy. Obok slumsów, faveli,
czy naszych ‘betoniaków’ mieszkalnych, obok architektury administracji państwowej i monumentalnej
architektury użyteczności publicznej, która zawsze
podnosi temperaturę doznań emocjonalnych, ale
powstaje na zamówienie publiczne, czyli ‘wspólnym
sumptem’ i jakby w sposób oczywisty – budowane
są domy i wille o niezwykle zróżnicowanym standardzie, nie tylko te na przedmieściach naszych
miast większych i mniejszych, ale te niedostępne, na
ogromnych strzeżonych zalesionych areałach, których nikt niepowołany nie ogląda i które są oazami
luksusu. W takich miejscach fantazja gospodarzy nie
ma granic, nie jest limitowana eleganckim dyskretnym designem ani wyrzeczeniami, a architekci mogą
rozwinąć skrzydła swoich marzeń i umiejętności,
a nawet dewiacji. Taką dzielnicą wiecznie tętniącą
zmianami kolejnych właścicieli, wzlotów i upadków
karier, zmian ekip rządzących, elit kultury i biznesu
– jest podmoskiewska Rublowka. To symbol statusu
i udanego życia [1]. Największą sławę mają: kiedyś
jelcynowska Barwicha, Żukowka – teren nomen-

klatury radzieckiej i inteligencka Nikolina Góra. To
nie posiadłości rodzinne arystokratów, chociaż te
są tam również i od rewolucji zmieniają właścicieli
jak rękawiczki (2 carskie rezydencje, 16 pałacyków
książęcych i kilkadziesiąt szlacheckich), ale buduje się tutaj i przebudowuje fantastyczne budowle
mieszkalne nie licząc się z trendami stylistycznymi
czy funkcjonalnymi. Każdy bogaty nabywca ma
ambicje wyróżniania i opływania w wygody zgodnie
z indywidualnymi kaprysami. Przepaść finansowa
rysuje się nawet między Rublowką a Moskwą, a na
zakupy z Rublowki jedzie się na soldy do Londynu,
Paryża, Mediolanu – bo zabawniej i taniej. Wzorem
Lazurowego Wybrzeża zbudowano tu co prawda
centrum butików z najlepszymi markami świata
(Gucci, Ermenegildo Zegna, D&G, Tiffany, Bulgary,
Ferrari, Bugatti…) ale korzystają z niego co najwyżej
snobistyczni mieszkańcy Moskwy. Na Rublowce
mieszkają nie tylko rządzący i prominenci, ale dysydenci, ludzie sztuki: Bondarczukowie, Michałkowowie. Na Żukowce-3 mieszkał Andriej Sacharow
i Dymitr Szostakowicz, obok Mścisław Rostropowicz,
u którego w altanie ogrodowej żył i pisał Archipelag
Gułag – Aleksander Sołżenicyn. Najbardziej też
bolesne są wygnania z Rublowki, idące w ślad za
zmianami polityki i koniunktury. Większość jednak
jest obywatelami świata i posiada domy również na
Sardynii, Costa Brava, w Londynie.
Trudno na Rublowce o podsumowania architektoniczne. Tu nie liczą się globalne tendencje,
chociaż np. nowo otwarta restauracja A.V.E.N.U.E.
w Barwicha Luxury Village, pod którą podjeżdżają
same bentleye continental GTC, kształtem prostej
kostki cube box w drewnianej okładzinie i z wydłużonymi nieregularnymi otworami przeszkleń przypomina do złudzenia architekturę Zachodu. Ale to jest
architektura usługowa. W enklawie mieszkalnego
luksusu nawet światowe sławy architektury nie narzucą swojej estetyki indywidualnym upodobaniom
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właścicieli. Powstaje np. tu w Barwisze willa „Capital
Hill” projektu Zahy Hadid, dla jednego z szefów
holdingu deweloperskiego Capital Group – zwana
popularnie „białą łodzią podwodną”. Rzeczywiście
biały opływowy kształt z fibrobetonu przypomina
wystający ponad las peryskop, może skrzyżowanie
kijów golfowych, lub 3-głowego łabędzia, bowiem
sypialnie gospodarzy z panoramą widoku nad czubkami drzew mieszczą się na górze, dokąd prowadzą
20-metrowe wieże w 80% przeszklone z drabiną
schodów wewnątrz i panoramicznymi windami.
Bryła ukryta na dole w lesie mieści na 3500 metrach
kwadratowych 3-poziomowy hall i resztę programu
z częścią wypoczynkową całkowicie przeszkloną,
a pod spodem garaż na 6 samochodów. Krytycy
wytykają naganne podobieństwo projektu do muzeum Ordupgaard tejże autorki w Kopenhadze, do
jej skoczni narciarskiej w Innsbrucku, a sam pomysł
sytuowania funkcji mieszkalnej na wieży – do St.
Hubertusslot – pałacu myśliwskiego w Krӧller-Müller
Museum (Hendrika Petrusa Berlage) [2]. Tu na Rublowce wszystko musi być niepowtarzalne, wspaniałe i godne podziwu. Dzielnice luksusu istnieją
w różnych stronach świata towarzysząc zwłaszcza
centrom biznesu. Są to miejsca o najbardziej zróżnicowanej estetyce architektury, często graniczącej
z kiczem. Czyżby „nadmiar” posiadania przenosił się
z ilości na jakość? Nie. Po prostu daje możliwości
eksperymentowania. A sam proces eksploracji w tym
kierunku, nobilituje również nuworyszy.
Znacznie większym jednak – niż wymyślność ponad
miarę – problemem dla architektury i architektów jest
niwelowanie i usuwanie brzydoty, tandety, atawizmów
użytkowych nieprzystających do współczesności. Każdy projekt musi wkalkulować w swoją misję dydaktyzm,
perswazję, porządkowanie, oczyszczanie – oswajanie
z postępem cywilizacyjnym. Współczesna architektura
ma odzwierciedlać swoją współczesność – moment
historyczny i rangę zadania, dla którego jest tworzona.

Wszelka ograniczoność dławi postęp. Czy znamy jej
granice? Nie. …może lepiej ich nie znać.
W Japonii, na zamówienie poszukujących ekscentryków powstały „wille” o zupełnie innym charakterze
[3]. W parku Yoto, w falującej niewielkimi wzgórzami
okolicy i w pięknym górzystym krajobrazie, na terenie
„Miejsca Odwracalnego Przeznaczenia” powstały
dwie realizacje Madeline Gins i Arakawy o szokującej
i diametralnie różnej urodzie. A właściwie bez formy
i porządku. „Eliptical Field” (eliptyczne pole) jest de
facto obrazem pagórkowatego zagłębienia terenu
pokrytego siatką ścieżek, przejazdów, szpalerów rzadkich drzewek, trawiastych pagórków i kilku zaledwie
rozrzuconych niewielkich sztucznych obiektów słabo
kojarzących się z architekturą. Całość wygodnej rezydencji ukryta jest w ziemi, a prowadzą tam tajemne
przejścia i zapadnie znane tylko wtajemniczonym,
a skonstruowane przy użyciu technologii wprost
z laboratoriów NASA o najwyższych parametrach
konstrukcyjnych i bezpieczeństwa. Pomysł Gins
zaczerpnęła wprost z dziecinnych wierszy o ślimaku
(„Snail”), które rodzice czytają pociechom do poduszki. Dziecinna, zafascynowana poetycką filozofią
ślimaczego bytu wyobraźnia i pamięć, pozwoliły
zrealizować architektom obraz z pozoru nierealny,
wzbudzający oczywisty u innych dorosłych uśmiech
pobłażania. „Masa domu”, bo trudno tu stosować
tradycyjne nazwy, reaguje zgodnie z bieżącą potrzebą użytkownika każdorazowo powiększając lub
zmniejszając żądane parametry: wysokość, rozpiętość, kształt czaszy (sufitu) – cyber-żyjąc. To nie jest
skończony dom, lecz struktura formowana każdorazowo przez ruch użytkownika, reagująca zdalnie
sterowanymi sensorami – techniką stosowaną dla
niepełnosprawnych (i wojska, kosmiczną).
„Wystarczy” przedefiniować obrazy swoich doświadczeń i te uformowane edukacją i wychowaniem, aby spróbować zamieszkać w „Resemblances
House” (niby-dom). To obiekt wcale nie architekto-
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niczny, wyglądający jak spiętrzona bezładnie kupka
odpadów budowlanych na wzgórku, z namalowanymi
trasami – śladami ślimaka. Architektura jako hipoteza
wypływa z długiej i krótkiej zarazem historii architektury
jako non-hipotezy. Tu skonstruowana ‘od wypadku’
powstała w zamierzeniu jako prowizoryczna, zamiast
namacalnych tradycyjnych form, trwałych struktur,
dla zaistnienia czegoś nowego do zaadaptowania.
(tłum. aut.) [4] Zamykając na człowieku bardzo delikatną ‘materię’– miejsce ‘lądowania’ (łono) tworzące
matrycę, plastyczną miękką formę – reagującą na
jego ruchy, kinetycznie wrażliwą, >>rzeźbi się kinetyczną możliwość<< – ‘bezpieczny namacalny
potencjał’ ustępujący pola z każdym oddechem. To
oczywiście też idea zaczerpnięta z liryki dziecięcej [5]
– imaginacja artysty słowa, inspiracja sztuką poezji,
która padła na chłonny grunt dziecięcej nieskażonej
wyobraźni – przetworzona doświadczeniem zawodowym architekta i przetransponowana na tworzywo
zaawansowanych technologii. (Rozpatrywanie kosztów eksperymentu takiej „nieobecnej” architektury
właściwie jest bezcelowe.)
Inna strona świata – zachód Sycylii dla przykładu – w dalekim szeregu nowoczesnych poszukiwań
architektonicznych, z długą historią estetyki odbijającej się może w surowych kubikach i prostocie
Mario Botty, Carlosa Scarpy, czy Petera Zumthora.
Oszczędność formy wynikająca z tradycji miejsca,
bo mieszkalnictwo sięga tu prehistorii (archipelag
Egadi z jaskinią Genovese i malarstwem sprzed 6 tysięcy lat). Góra Boga jak zwą Erice (od imienia syna
Wenus i Bute), to miejsce ‘nieziemskie’, bo zawsze
w chmurach, gdzie żyje nadal średniowieczne miasto
pamiętające Fenicjan, Greków, Rzymian, chrześcijan,
potem Arabów, Normanów, Szwabów i Aragonów,
przechodzące z rąk do rąk cierpiąc zakręty historii,
ale trwające nadal w niezmienionej formie bez względu na mody. O ile na boskiej górze panuje ożywczy
chłód, o tyle gorące portowe Trapani u stóp tętni

ruchem statków jak za czasów punickich. Wszędzie
dominuje prosta kubiczna oszczędna architektura
nie poddająca się presji współczesności. A jej uroda
przejawia się w jednolitej kremowej kolorystyce miasta, czy powściągliwości białych ścian „bez dachów”
z szafirowymi okiennicami, urzeka prostotą zarówno
w nielicznej grupie zabudowy małej wyspy Lévanzo
– układu kostek mieszkalnych z bloczków tufu wulkanicznego, jak pojedynczych willi na stoku Erice
i wprost przypomina współczesne betonowe kubiki
minimalistycznych willi szwajcarskich z włoskiego
kantonu. Spokojne życie i filozofia niespiesznego
podążania za rujnującym wyścigiem współczesności
pozwoliły zachować lokalnie niezmienioną formę rzeczywistości. To wartość, do której się wraca zawsze
z sentymentem.
Czy współczesna uroda technologiczna architektury to kicz? Nie.
Wystarczy, że jeden z atrybutów nowo powstającej
architektury ma wartości perfekcyjne – znamiona doskonałej jakości, choćby te poznawcze – już przestaje
być kiczem. Takim atrybutem architektury może być
sama jej funkcja, świetne wykonanie lub jej perfekcyjna ‘nieobecność’.
Jakiej architektury należy poszukiwać? Każdej
(wnoszącej wartości).
Różnorodność jest atrakcyjna, unikatowość podnosi wartość; sprawność i funkcjonalność jest oczywistym
warunkiem, a jeśli jeszcze architektura przedstawia
walory etnologiczne, to dodatkowo staje się flagą –
symbolem. Rozmaitości poszukują wszystkie dziedziny
twórcze, a sposób ich pozyskiwania jest dowolny
i nieograniczony.
Większą potrzebę ostrożności wiążemy z porządkiem urbanistycznym: celowością i prawidłowością
decyzji logistycznych dających prawidłowe funkcjonowanie architektury i jej obsługę. Decyzje urbanistyczne są trwalsze i dalekosiężne. A dzisiaj wręcz
warunkują nasze przetrwanie na Ziemi.
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Architektura współczesna dziś na przykładzie
zabudowy uzupełniającej śródmieścia Poznania
przełomu XX/XXI wieku
Contemporary architecture today, in reference to infill
housing development of Poznan in XX/XXI century
W przypadku zabudowy uzupełniającej Poznania mamy do czynienia z nowoczesnością definiowaną na
dwóch płaszczyznach: architektonicznej i urbanistycznej. Definiowanie urbanistyczne odnosi się nie wątpliwie
do zagadnienia kontekstu. Definiowanie architektoniczne to przekaz idei projektowej za pomocą kostiumu
architektonicznego. Postmodernizm silnie obecny wśród obiektów zabudowy uzupełniającej przełomu XX/XXI
przywraca istniejącą w XIX w. rangę elewacjom i krawędziom przestrzeni. Wzajemne powiązania budynków
tworzą nową ikonosferę miasta, stają się z natury rzeczy dopełnieniem nawarstwiających się przestrzeni.
Słowa kluczowe: nowoczesność, architektura, kontekst, postmodernizm

In reference to the infill residential development of Poznan we are dealing with modernity defined as usual on two levels of architectural and urban planning. Defining urban planning without a doubt refers to
the issue of context. Defining the architectural design is a communication of ideas through architectural
costume. Postmodernism strongly present among the objects building supplement breakthrough XX/XXI
restores existing in the nineteenth century, edges of space. Differentiates its scale, introducing necking,
etc. Suitable switch individual buildings feature, showing, above all, their complicity in creating an area of
the contemporary city.
Keywords: contemporary architecture, context, postmodernism
Co rozumiemy przez pojęcie nowoczesności w architekturze. W przypadku zabudowy uzupełniającej
mamy do czynienia z nowoczesnością definiowaną
na dwóch płaszczyznach: architektonicznej i urbanistycznej. Definiowanie urbanistyczne odnosi się

niewątpliwie do zagadnienia kontekstu, a tym samym
uzupełnienia istniejącej struktury o nowe realizacje.
Definiowanie architektoniczne to przekaz idei projektowej za pomocą kostiumu architektonicznego.
W przypadku Poznania końca XX wieku działanie

* Nadolny Adam, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Zakład Historii Architektury i Urbanistyki.
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1. Budynek mieszkalny o charakterze uzupełniającym przy ul. Wierzbięcięcice 44 w Poznaniu. Widok od strony ulicy/ Infill
housing development – a residential building at Wierzbięcięcice 44 street in Poznan. View from the main street
2. Budynek mieszkalny o charakterze uzupełniającym przy ul. Czesława 8 w Poznaniu, detal elewacji „na styku”/Infill
housing development – a residential building at Czesława 8 street in Poznan
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to miało jak najbardziej charakter prokontekstualny.
Nowa architektura przede wszystkim mieszkaniowa
wpisywała się w nurt historycznego śródmieścia (m.in.
dzielnice Wilda, Łazarz i Jeżyce) z charakterystyczną
dla siebie dynamiką. Działanie to prowadzone było na
niezabudowanych parcelach w większości będących
fragmentami struktury kwartałów zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. Nowe realizacje, podobnie jak
miało to miejsce w latach wcześniejszych, działały
na zasadzie kontrastu. Swoją formą architektoniczną odwoływały się do współczesnych tendencji
w kształtowaniu architektury mieszkaniowej. Działania te odbywały się w bardzo trudnych warunkach
przestrzennych, które narzucały pewnego rodzaju
schemat twórczy, wokół którego musiała oscylować
działalność architektoniczna. W przypadku zabudowy
uzupełniającej Poznania końca XX wieku możemy
opisać ją słowami Ch. Jencksa Architektura ma
składnik moralny dlatego, że nawiązuje i zmienia inną
architekturę, a więc bieg historii, i dlatego, że jest to
mały światek wewnętrznie powiązanych znaczeń [1].
Wzajemne powiązania budynków tworzą nową ikonosferę miasta, stają się z natury rzeczy dopełnieniem
nawarstwiających się przestrzeni.
Nowoczesność definiowaną w tym przypadku jako
współczesność można traktować jako projekt o konotacjach rewolucyjnych i innowacyjnych, którego
działanie oparte jest na ciągłym eksperymentowaniu
w korelacji z osiągnięciami epok wcześniejszych. Architekci od Theo van Doesburga po Petera Eisenmana zrozumieli naturę formalnego języka architektury
Moja architektura nie jest tym, czym powinna być,
ale tym, czym może być [2], natomiast inni jak Le
Corbusier czy Rem Koolhas zrozumieli radykalność
programu, który niesie z sobą architektura współczesna. Możemy scharakteryzować cechy modernizmu,
który jest reprezentowany wśród obiektów zabudowy
uzupełniającej jako stylu historycznego przypisując
mu znaczenie naszej własnej nowoczesności. W na-

wiązaniu do tej strategii historia architektury nowoczesnej nie szukałaby klasyfikacji stylów czy mechanizmów ich tworzenia, ale szukałaby pytania o formę
i program. Poszukiwania te odbywały się na różnych
poziomach transformacji społecznych, politycznych,
czy twórczych. Na tym etapie rozważań musielibyśmy rozważyć na nowo pomysły modernizmu jaki
został wprowadzony po II wojnie światowej w celu
„oczyszczenia” przestrzeni wielu miast europejskich
z dziedzictwa przeszłości, mimo że ta przeszłość
stała się teatrem działań współczesnych, bez którego
nie moglibyśmy mówić o jej wpływie na architekturę
Poznania. Działanie to stało się przyczynkiem do
dyskusji na temat nowej zabudowy w tym przypadku
o charakterze uzupełniającym. Idea autonomii – architektonicznej niezależności głoszona przez Emila
Kaufmanna [3] propagowała pogląd, że architektura
wraz z innymi dziedzinami sztuki jest połączona
poprzez poszukiwania i jednocześnie poprzez przemianę własnego języka. Tak interpretowane zjawisko
pojawia się co jakiś czas w nowożytnym dyskursie
architektonicznym.
Postmodernizm silnie obecny wśród obiektów
zabudowy uzupełniającej przełomu XX/XXI przywraca
istniejącą w XIX w. rangę elewacjom i krawędziom
przestrzeni. Różnicuje jej skalę, wprowadzając
przewężenia, przejścia itp. Nadaje budynkom indywidualny rys, ukazując jednak przede wszystkim
ich współudział w kreowaniu przestrzeni miasta
z przełomu XIX i XX wieku. Urbanistyka opiera się na
grze tkanki miejskiej i przestrzeni pustych, które są
wyraźnie rozgraniczone. Postmodernizm rehabilituje
tradycyjne miasto, przeciwstawiając się modernistycznemu modelowi osiedla i zastępując go kwartałami
i dzielnicami. Podkreśla znaczenie struktury miasta,
negując większość postanowień Karty Ateńskiej.
W zabudowie mieszkaniowej powszechnym modelem
jest zabudowa, odgraniczająca wnętrze kwartału od
ulicy. Przywiązuje dużą wagę do przestrzeni prywat-
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nych oraz do definiowania tożsamości, która przejawia się w przynależności mentalnej przestrzeni, tj.
następuje identyfikacja poszczególnych mieszkańców
z najbliższym otoczeniem budynku, co przeciwstawia
się modernistycznemu duchowi wspólnoty.
Działalność architektoniczna w zwartej strukturze
śródmieścia przysparza wielu problemów zarówno
projektowych, jak i kompozycyjnych. Le Corbusier
podobnie jak Leon Battista Alberti uważał, że realizacja dzieła architektonicznego jest problemem
drugorzędnym w porównaniu z istotą pomysłu. Jest
w zasadzie niczym więcej niż tylko mechanicznym
zapisem planu w innym wymiarze. Zapis przestrzenny budynku w przypadku zabudowy uzupełniającej
jest podyktowany uwarunkowaniami przestrzennymi.
Struktura przestrzenna kwartałów z przełomu XIX i XX
wieku samoczynnie określa obszar działania architekta. W tym przypadku architektura współczesna, która
w ostatnich latach zyskała nowe oblicze – działanie na
przekór istniejącym schematom nie ma zbyt wielkiego
pola manewru. Kształt parceli budowlanej narzuca
w wielu przypadkach kształt budynku, oczywiście nie
mamy w tym przypadku do czynienia z powrotem
do „historycznego” zabudowania parceli w postaci
kamienicy frontowej i oficyny. Architektura dziś działa na innych zasadach. Ekonomika projektu oraz
wymagania developerów sprawiają, że w przypadku
Poznania zabudowa mieszkaniowa w śródmieściu
musi spełniać coraz bardziej wygórowane wymagania użytkowników. Trwałość, użyteczność stają się
wyznacznikami nowej architektury. W tym przypadku
umiejscowienie budynku w określonym kontekście
przestrzennym nadaje mu nowych ram. Dochodzi
do zjawiska asymilacji nowego ze starym, tak jak
wspomniałem o tym wcześniej jest to działanie na
zasadzie kontrastu, ale przy użyciu nowoczesnych
środków wyrazu. Uzupełnianie staje się procesem
kontynuowania miasta epok wcześniejszych. Jak
zwykle w takim procesie mamy możliwość obcowania

z obiektami, które z racji umieszczenia w przestrzeni
miasta możemy śmiało nazwać architekturą. Proces
ten w pewnym sensie ograniczony istniejącym zainwestowaniem nadaje nowej architekturze lepszy
wymiar. Ta dobra jakość jest oczywiście pojmowana
w różny sposób, w zależności od percepcji odbiorcy
dzieła architektonicznego. Czy w związku z tym możemy mówić o oryginalności? Architektura może wzbogacić nie tylko inwestora ale także społeczeństwo,
któremu służy. Ale czasami zdarza się, że architekt
potrafi wyrazić ducha czasu w mniej niż idealnych
warunkach [4].
Zvi Hecker w wywiadzie dla Archivolty powiedział:
Talent architekta ujawnia się w jego budynkach, jeżeli
są dobre to znaczy, że jest utalentowany, nie na odwrót.
Człowiek naprawdę utalentowany wie, jak mało znaczy
jego talent [5]. W przypadku poznańskich budynków
uzupełniających oryginalność przejawia się w zastosowaniu nowoczesnego kostiumu architektonicznego,
w którym dominują cytaty i odwołania do budynków
sąsiednich z przełomu XIX/XX wieku. Przykładem
takiego podejścia projektowego może być budynek
mieszkalny przy ul. Wierzbięcięcice 44 w dzielnicy
Wilda. Nowoczesna forma architektoniczna, w której
główny akcent położono na wykorzystanie szlachetnych materiałów na elewacji swoją formą odwołuje się
do kanonu budynków z przełomu wieków. Podobnie
jak w kamienicach sąsiednich centralnym elementem
kompozycji elewacji jest mocno wyeksponowany
wykusz, obłożony kamienną okładziną z pionowymi
łamaczami światła umieszczonymi na drugiej i trzeciej
kondygnacji. Również forma zwieńczenia budynku
nawiązuje do wzorców historycznych. Mimo zastosowania współczesnego kostiumu architektonicznego
budynek zachowuje proporcje i podziały, jakie występowały w kamienicach sąsiednich. Silnie zaznaczona
strefa przyziemia, kamienne okładziny i wstawki na
elewacji ze stali nierdzewnej nadają budynkowi swoistego dostojeństwa. Wpisanie w kontekst przestrzenny
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odbywa się zarówno w odniesieniu do gabarytów budynku – łamane dachy, jak i całościowej wizji budynku
wpisującego się w klimat i charakter ulicy.
Kolejna realizacja położona w niedalekim sąsiedztwie przy ul. Czesława 8 została ukształtowana
w odmienny sposób. Zabudowa uzupełniająca jest
w tym przypadku formą, w której zaproponowano
nowoczesny kostium architektoniczny. Elewacja,
podobnie jak w budynkach sąsiednich została podzielona na charakterystyczne sekwencje: mocno
uwydatnione przyziemie, część środkowa elewacji
ukształtowana za pomocą pionowych okien klatek
chodowych i balkonów oraz strefa dachu w której
architekci odwołali się do archetypu kamienicy, stosując podobną jak w obiektach sąsiednich stylistykę
lukarn dachowych. Stalowo-kamienna elewacja
w przypadku tego obiektu stała się reinterpretacją
solidności i jakości kamienic z przełomu wieków

ale za pomocą nowoczesnych środków wyrazu
architektonicznego. Prezentowane obiekty można
zdefiniować słowami R. Banhama, który uważał, że
wszystkie pomysły są tymczasowe, gdyż muszą być
wynalezione na nowo dla każdego obiektu. To, co
jest rozdarte przez pewnego rodzaju odkrycie, nie
jest już zależne od tego co było wcześniej. Architektura nie jest już kwestią formy i funkcji, ale jest
rozdarta między tradycją i technologią [6]. Pogląd,
że architektura wraz z innymi dziedzinami sztuki
jest połączona poszukiwaniami oraz przemianą własnego języka oraz sposobu wyrażania, jest w tym
przypadku jak najpełniej reprezentowany. Sposób
podziału jakości form architektonicznych w opozycji
do stylu, czy też droga definiująca rolę architekta
w coraz bardziej wyspecjalizowanym świecie, jest
motywem przewodnim architektury uzupełniającej
Poznania przełomu XX/Xxi wieku.
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Formy geometryczne w architekturze współczesnej
Geometric forms in contemporary architecture
Referat ma na celu usystematyzowanie i sklasyfikowanie różnych rodzajów przestrzennych utworów geometrycznych w aspekcie ich występowania w strukturach architektonicznych. Na tej bazie zaprezentowano
przykłady form w architekturze współczesnej.
Słowa kluczowe: forma, bryły geometryczne, architektura współczesna

The paper tends towards systematizing the various types of spatial geometric works in reference of their
presence in architectural structures. On the ground of it are presented the examples of forms in contemporary architecture.
Keywords: form, geometric solids, contemporary architecture
… substancja w sposób całkiem szczególny jest
podmiotem pierwszym i jako taka w jednym znaczeniu oznacza materię, w drugim formę, w trzecim
złożenie[1]
Arystoteles

Struktura architektoniczna, rozumiana jako przestrzeń zbudowana z elementów euklidesowych, jest
podstawą do analizy architektury w aspekcie geometrycznym. Formy geometryczne w architekturze
można podzielić na:
– płaskie – figury geometryczne,
– trójwymiarowe – bryły oraz powierzchnie.
Figury geometryczne można zaobserwować dopiero na dwuwymiarowych odwzorowaniach trójwy-

miarowych budowli: w elewacjach, przekrojach, rzutach obiektów budowlanych.
Bryły geometryczne (m.in. wielościany, stożki,
walce, kule, elipsoidy, torusy) oraz powierzchnie pojawiają się, jako elementy składowe każdego obiektu
architektonicznego, ponieważ każda budowla jest
kompozycją elementów przestrzennych. Analizując
formę obiektu można wyodrębnić konkretne rodzaje
podstawowych brył lub powierzchni w całości albo
w postaci fragmentów. Wiele obiektów należy rozpatrywać po przyjęciu pewnej skali dokładności. Zjawisko zniekształceń podstawowych form geometrycznych związane jest najczęściej z granicami działki,
zastanymi elementami zagospodarowania czy też
z ideą kompozycyjną projektu.

* Nassery Farid, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku
Technicznego i Grafiki Inżynierskiej.
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Celem poniższej klasyfikacji utworów geometrycznych jest usystematyzowanie form występujących
w obiektach architektonicznych. W tych rozważaniach
nie uwzględniono aspektu symbolicznego kształtów.
Formy przestrzenne można geometrycznie podzielić na:
– wielościany,
– bryły obrotowe,
– powierzchnie.
Pierwszą grupę obiektów zaliczanych do form
geometrycznych stanowią Wielościany. Są to bryły
ograniczone zamkniętą powierzchnią zbudowaną ze
skończonej ilości wielokątów płaskich. Dzielą się na:
– pryzmatoidy,
– wielościany foremne (bryły Platońskie),
– wielościany półforemne (bryły Archimedesa),
– inne wielościany gwiaździste,
– inne wielościany.
Pryzmatoidy – wielościany, których wszystkie wierzchołki leżą na dwóch równoległych płaszczyznach. Podstawami pryzmatoidów są wielokąty,
a ścianami bocznymi trójkąty i trapezy. Do pryzmatoidów należą:
– ostrosłupy,
– graniastosłupy,
– antygraniastosłupy,
– pryzmatoid całkowity,
– pryzmatoid prosto ścięty,
– ośmiościan foremny.
Ostrosłup – wielościan o podstawie wielokąta
i pobocznicy stanowiącej zbiór trójkątów o wspólnym
wierzchołku. W obrębie ostrosłupów wyróżniamy:
ostrosłup prawidłowy prosty, ostrosłup ścięty, ostrosłup przycięty, piramidę, czworościan, czworościan
foremny (zaliczany także do brył Platońskich).
Graniastosłup – wielościan, w którym podstawy stanowią wielokąty przystające i są do siebie równoległe, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi są
równoległobokami. Do tej grupy wielościanów należy:

graniastosłup prosty, graniastosłup prawidłowy, graniastosłup przycięty, równoległościan, romboedr, prostopadłościan, sześcian (będący także bryłą Platońską).
Do pryzmatoidów kwalifikują się także Graniatosłupy i antygraniastosłupy Archimedesowe.
Wielościany foremne – posiadają wszystkie
ściany w formie wielokątów foremnych wzajemnie do
siebie przystających. Drugą cecha jest to, że wszystkie kąty bryłowe są równe. Zaliczamy do nich:
– wielościany foremne wypukłe,
– wielościany foremne gwiaździste.
Wielościany foremne wypukłe (bryły
Platońskie) – wielościany, których wszystkie ściany
są wielokątami foremnymi jednego rodzaju, wzajemnie do siebie przystającymi oraz wszystkie kąty bryłowe są równe i wypukłe. Można opisać na nich kulę
oraz wpisać ją w nie. Tylko 5 brył spełnia te warunki:
czworościan foremny, sześcian, ośmiościan foremny,
dwunastościan foremny, dwudziestościan foremny.
Wielościany foremne gwiaździste (wielościany Keplera – Poisota), to takie wielościany
foremne, których ściany są przystającymi wielokątami
foremnymi wklęsłymi jak i wypukłymi. Wielościany te
można wpisać w kulę. Należą do nich: dwunastościan
gwiaździsty mały, dwunastościan wielki, dwunastościan gwiaździsty wielki, dwudziestościan wielki.
Wielościany Półforemne (bryły Archimedesa) – wielościany, posiadające ściany z wielokątów foremnych, co najmniej dwóch rodzajów. Wszystkie wielościany półforemne można wpisać w kule.
W każdym wierzchołku ściany są ułożone tak samo.
W skład podstawowych Brył Archimedesa wchodzą: czworościan ścięty, ośmiościan ścięty, sześcian
ścięty, dwunastościan, dwudziestościan, sześcioośmiościan ścięty, dwudziesto-dwunastościan, sześcio-ośmiościan rombowy mały „a”, sześcio-ośmiościan rombowy mały „b” sześcio-ośmiościan ścięty,
sześcian przycięty, dwudziesto-dwunastościan rom-
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bowy mały, dwudziesto-dwunastościan ścięty, dwunastościan przycięty.
Do brył półforemnych zaliczane są także graniastosłupy Archimedesowe – wielościany półforemne posiadające w podstawach dwa n-kąty foremne
połączone paskiem z kwadratów, oraz antygraniastosłupy Archimedesowe – wielościany półforemne posiadające w podstawach dwa n-kąty foremne
połączone paskiem z trójkątów równobocznych. Tworzą one tzw. nieskończoną serie brył półforemnych.
Również w skład brył półforemnych wchodzą
Wielościany gwiaździste półforemne – wielościany, których ściany będące wielokątami foremnymi co najmniej dwóch rodzajów, są wklęsłe lub
wypukłe. Wielościany te można wpisać w kulę.
1. CAN Mezzanine Downstream Building. Londyn.
J. S. Bonnington Partnership, 1986. (fot. T. Motyka – za
zgodą autora – 2007).
2. The Rogal Library, „The Black Diamond” Kopenhaga.
M. Schmidt, B. Hammer, J. F. Lassem, 1999. (fot. autora
– 2009).
3. Centrala Banku BPH S. A. Al. Pokoju 1, Kraków. J. Ingarden, modernizacja: K. Kindera 1996–1998. (fot. autora
– 2007).
4. Nowa Scena, Teatr Narodowy. Praga. K. Praga, 1977–
1983. (fot. autora – 2010).
5. Star Monument Temple. Dinod, Bhiwani, Haryana, Indie.
Param Sant Huzur Kanwar Ji Maharaj, 1997 (zdj. z poz.
bib. [3]).
6. Den Norske Opera. Storgaten 23, Oslo. T. Lundevall,
2003 – 2008. (zdj. autora – 2009).
7. RMF. Nieporaz, Alwernia. S. Burmistrz, M. Kałkowski,
S. Podkański, 2000 – 2002 (zdj. z poz. bib. [7]).
8. Dancing House „Ginger i Fred“, F. Gehry, Praga, 1995
(fot. autora – 2010)
9. Turning Torso. Malmö. S. Calatrava, 2001–2005. (fot.
autora – 2009).
10. Dom pod Kotwicą. Ul. Kościuszki 68, Kraków. K. Ingarden, J. Ewý. (fot. autora – 2008).
11. Ciudad de las Artes y las Ciencias, Walencja, S. Calatrava, 2002 – 2006. (fot. autora – 2009).
12. Muzeum Guggenheim, Bilbao, F. Gehry, 1991–1997.
(fot. A. Magiera – za zgodą autora – 2009).

Inne wielościany gwiaździste – wielościany powstałe na skutek tzw. stellacji wielościanów.
Do wielościanów zaliczane są także:
– wielościany Catalana,
– wielościany Johnsona,
– wielościany toroidalne,
– wielościany ruchome (fleksory).
Drugą grupę form geometrycznych stanowią Bryły Obrotowe – bryły ograniczone zamkniętą powierzchnią obrotową lub torusoidalną na bazie okręgu
elipsy lub innej zamkniętej figury. Wyróżniamy w nich:
– kulę,
– elipsoidę,
– torusoidę obrotową o przekroju normalnym w kształcie okręgu lub elipsy,
– inne bryły obrotowe.
Ostatnią grupą form przestrzennych są Powierzchnie, do których zaliczamy:
– powierzchnie prostokreślne,
– powierzchnie krzywoliniowe o stałej tworzącej,
– powierzchnie krzywoliniowe o zmiennej tworzącej.
W skład powierzchni prostokreślnych wchodzą:
powierzchnie Catalana,
powierzchnie stożkowe,
powierzchnie walcowe,
inne powierzchnie prostokeślne.
Powierzchnia Catalana – powierzchnia wyznaczona przez prostą poruszającą się po dwóch
liniach kierujących, stale równoległa do zadanej
płaszczyzny, ale nie równoległa do stałej prostej. Ze
względu na rodzaj kierujących wyróżniamy: cylindroidę, konoidę, paraboloidę hiperboliczną.
Powierzchnia stożkowa – powierzchnia
utworzona przez ruch prostej, umocowanej w stałym
punkcie W i przecinającej krzywą kierującą. Punkt
W jest punktem właściwym niewspółpłaszczyznowym z daną kierującą. Ze względu na kształt przekroju normalnego wyróżniane są: powierzchnie stożkową obrotową lub nieobrotową.
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Powierzchnia walcowa – powierzchnia stożkowa, w której punkt jest punktem niewłaściwym. Ze
względu na kształt przekroju normalnego wyróżnia
się powierzchnie walcowe: obrotową, eliptyczną, paraboliczną, hiperboliczną.
Do powierzchni prostokreślnych należy także: powierzchnia kwadrygi z dwiema liniami, powierzchnia
hiperboloidy jednopowłokowej, powierzchnia śrubowa, sklepienie marsylskie.
Powierzchnie krzywoliniowe o stałej
tworzącej, to:
– powierzchnie obrotowe,
– powierzchnie torusoidalne,
– powierzchnie translacyjne.
Powierzchnia obrotowa krzywoliniowa
– powierzchnia wyznaczona przez krzywą podczas
ruchu obrotowego dookoła prostej. Ze względu na
kształt przekroju przechodzącego przez oś obrotu
wyróżniamy: sferę, elipsoidę obrotową, paraboloidę
obrotową, hiperboloide obrotową dwupowłokowa.
Powierzchnia torusoidalna – powierzchnia utworzona przez obrót krzywej stożkowej wokół
prostej, leżącej w płaszczyźnie tej krzywej oraz nie
będącej jej osią. Ze względu na kształt przekroju
przechodzącego przez oś obrotu wyróżniamy: powierzchnię torusoidalną o przekroju w kształcie paraboli lub hiperboli.
Powierzchnia translacyjna – powierzchnia utworzona przez równoległe przesuwanie linii
tworzącej tak, aby jej wierzchołek ślizgał się po linii
kierującej leżącej w płaszczyźnie pionowej, prostopadłej do płaszczyzny, w której leży tworząca.
powierzchnie krzywoliniowe o zmiennej tworzącej, w skład której wchodzą:
– powierzchnie klinowe
– powierzchnie paraboliczno eliptyczne
– powierzchnie minimalne
Analizując pojawianie się przestrzennych form
geometrycznych w architekturze współczesnej moż-

na zauważyć dominację wielościanów. Różne ich rodzaje są wykorzystywane jako podstawa do kształtowania między innymi następujących typów obiektów
budowlanych:
– pryzmatoidy i ostrosłupy – występują zazwyczaj jako
dachy, nieraz jako obiekty użyteczności publicznej
lub obeliski,
– graniastosłupy – ich formę najczęściej posiadają całe
budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe i użyteczności publicznej,
– graniastosłupy i antygranistosłupy archimedesowe
– spotykane są w kształctach filarów i wież,
– wielościany złożone – są jednymi z częściej spotykanych obiektów architektonicznych, ponieważ większość
budowli prostokreślnych można rozłożyć na skończoną
liczbę wielościanów.
Występowanie brył obrotowych w architekturze
jest dużo rzadsze niż poprzedniej grupy. Formy te
spotyka się jako podstawę geometryczną następujących obiektów:
– kula i elipsoida obrotowa – pojawiają się w budowlach takich jak kina czy zbiorniki. W mniejszej
skali można je zaobserwować w detalu architektonicznym.
– torusoidy – pojawiają się najczęściej jako tunele,
rzadziej jako detale architektoniczne.
Powierzchnie są coraz częściej stosowane w architekturze, ponieważ charakteryzują się szczególnymi walorami estetycznymi oraz konstrukcyjnymi.
Jednymi z najdłużej stosowanych powierzchni jako
przekrycia pomieszczeń są sklepienia powstałe na
bazie sfery lub powierzchni walcowych. Powierzchnie
mogą stanowić konstrukcje samodzielne lub być częściami systemu konstrukcyjnego. W celu osiągnięcia
ciekawych wrażeń wizualnych nieraz zestawia się
kilka powierzchni tego samego typu lub różnych
rodzajów. Analizując formę budowli, można zauważyć całe obiekty lub ich fragmenty oparte na formie
powierzchni i tak:
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– konoida – jest stosowana jako forma dachu w budownictwie przemysłowym, gdyż zapewnia możliwość doświetlenia wnętrza i dogodny spływ wód opadowych,
– konoida linii śrubowej – spotykana jest przy kształtowaniu schodów,
– paraboloida hiperboliczna – ze względu na szczególne
walory estetyczne używana jest w obiektach użyteczności publicznej np.: kościołach, pawilonach, dworcach,
halach targowych,
– powierzchnia konusoidalna – nieraz występuje jako
dach lub sklepienie,
– hiperboloida jednopowłokowa – stanowi podstawę
bryły np.: chłodni kominowych, wież ciśnień, silosów,
a także różnego rodzaju przekryć obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
– powierzchnie śrubowe – znajdują zastosowanie
głownie przy kształtowaniu dróg, nieraz w przekryciach
obiektów i elementach schodów,

– powierzchnie walcowe – głównie wykorzystuje się
przy kształtowaniu przekryć, kolumn, nieraz jako wieże,
zbiorniki, silosy, a także budynki,
– powierzchnie stożkowe – są podstawą bryły, np.:
zbiorników, bunkrów, silosów, chłodni wieżowych oraz
dachów i sklepień,
– powierzchnie torusoidalne – znajdują zastosowanie
przy projektowaniu, np.: zbiorników lub przekryć,
– inne rodzaje powierzchni spotykane są głównie jako
przekrycia obiektów.
Geometryczna analiza obiektu architektonicznego
pozwala na poznanie z jakich utworów przestrzennych jest on zbudowany. Wiedza ta daje podstawy
do zrozumienia jego formy i może przybliżyć zrozumienie zamysłu projektowego. Znajomość różnorodności form geometrycznych pozwala także na
swobodniejsze komponowanie przestrzeni architektonicznej.
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Grzegorz Nawrot*

Odnajdywanie współczesności
Discovering the present
Potencjalna przestrzeń erudycyjna. Powszechny policentryzm Totalnego Dzieła Sztuki, w którym jest wszystko:
muzyka, literatura, film, teatr… Takim pojęciem mogłaby być, współczesna nam Architektura. Mogłaby być
wszystkim tym (jako rama dla zdarzeń) i mogłaby wszystko to w sobie zawierać (jako wypełnienie treścią).
Słowa kluczowe: Architektura, fleksybilność, policentryczność wrażeń, Druga Nowoczesność,
wizje Architektury, przestrzeń

The potential erudite space. The common polycentrism of the Total Masterpiece which unites everything: music,
literature, film, theater. The modern Architecture could also be such a concept. It could be all of those things
in one (as a frame for things to happen) and it could enclose all of those things (as the content to fill).
Keywords: Architecture, flexibility, polycentrism of impressions, Second Modernity,
visions of architecture, space

Rem tene, verba sequentur [1].
Marcus Porcius Cato

Z definicją człowiek się rodzi, swą istotę musi
tworzyć. Definicja mówi kim jesteś, podczas gdy
istota wabi tym, czym jeszcze nie jesteś, ale kim stać
się możesz [2]. Definicji Architektury jest wiele. Istotę
Architektury określa jej czas, czas w którym powstaje
i Myśl, która ją kreuje. W poszukiwaniu jej istoty, wciąż
powstają nowe „definicje”…
Słowa niosą i rodzą idee o wiele częściej niż
idee – słowa[3]. Przyjęte jako inspiracja – recenzują
granice i różnice. Podkreślają je, definiują, redefiniują
albo zacierają i roztapiają.

Kiedy architekt pyta klienta, czego oczekuje – klient
może odpowiedzieć, posługując się tylko właściwymi kategoriami i pojęciami, które architektura już
wcześniej wygenerowała, które architektura podarowała im jako pierwsza. Living-room, łazienka, sypialnia, itd.[4] Wszystkie kolejne pojęcia i kategorie,
które kiedyś powstaną, powstaną również w którymś
z poziomów reprezentacji, wykreowane przez architekta. Translacja, czyli zapis architektury, jest jej
interpretacją przez architekta. Jej percepcja jest
odczytywaniem tego zapisu przez użytkownika. Tak
w zapisie jak i w jego odczytywaniu, przekazywane
są informacje. Tak zapis jak i odczytywanie, są wielowarstwowe…

* Nawrot Grzegorz, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego.
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Nowoczesność w architekturze zaczyna się w tym
momencie, kiedy czas i przestrzeń nie są już tym,
czym były dotychczas… Nowoczesność zaczyna się
w chwili, kiedy czas i przestrzeń zostaną oddzielone
od codziennego życia i od siebie nawzajem, co
umożliwi uznanie ich za odrębne i wzajemnie niezależne kategorie planowania i działania [5]. A Druga
Nowoczesność…?
Słowa-klucze… słowa, klucze do współczesnej
Architektury. Tej modernistycznej i tej postnowoczesnej. Obu dwupiennych lub gonochorystycznych,
przeplatających się, gałęzi.
Przedmiot. Wymiana symboliczna. Uwodzenie.
Obsceniczność. Przejrzystość zła. Wirtualność. Aleatoryczność. Chaos. Kres. Zbrodnia doskonała. Los.
Wymiana niemożliwa. Dwoistość. Myślenie [6]… Słowa-klucze, które poprzedzają i które inspirują. Słowa
wprowadzone i odczytane w Wytwórni Wyobraźni
[7] – budują. Budują Myśl, budują pomysł, określają
jego teraźniejszość.
Początkiem dla Architektury jest Myśl… Myśl
o architekturze. Jest jej filozofią, bo Architektura,
tak jak filozofia, ma do wypełnienia kluczowe, egzystencjonalne zadanie: ona również, powinna pomóc
nam lepiej przeżyć życie… Świat jest naszym wyobrażeniem [8], a architektura jest światem wokół
nas. Zmienia naszą rzeczywistość. Jest elementem
tej zmiany w myśleniu o wszystkim, o naszej interpretacji tego świata. Nazywanie architektury jest jej
kreowaniem. Nazywanie wpisuje i zaznacza różnice,
dokonuje klasyfikacji.
Architektura jest jak teatr. Teatr to wytwórnia wyobraźni. Teatr multiwrażeniowy, o bogatych możliwościach przekazu, o środkach przekazu adekwatnych
do możliwości współczesnych poszukiwań. Teatr
adekwatny do współczesnych możliwości technicznych i technologicznych, który wybiera możliwości
technologiczne spośród tych znanych od dawna
i spośród tych ostatnio wynalezionych…

Doświadczanie przestrzeni, to główny problem
teatrologii [9]. Architektura – to sztuka sceniczna
przestrzeni [10]. O jej teraźniejszości bądź przeszłości, decydują zmieniające się środki wyrazu i relacje
pomiędzy nimi, adekwatne do czasów, w których
powstaje. O środkach wyrazu i relacjach decyduje
Myśl ukierunkowująca kierunki nowych poszukiwań
i determinująca kreowanie nowych rozwiązań, w różnych dziedzinach współczesnych nam czasów.
Teatr nie może odbyć się bez aktora i bez widza
[11]. Bez kostiumów. We współczesnym teatrze, widz
może być równocześnie aktorem granej sztuki i jej
uczestnikiem. We współczesnym teatrze, jakim jest
Architektura, nie ma widzów – są tylko uczestnicy
[12]. Świat Architektury rozciąga się pomiędzy „mną”
a „innymi” [13]. Kostiumy noszą wszyscy [14].
Nie istnieje żadna bezpośrednia forma reprezentacji w architekturze, a użycie geometrii, wykreślenie
linii, perspektywy oraz innych konwencji reprezentacji nie jest „niewidzialnym” medium, poprzez które
manifestuje się architektura, lecz stanowi dopiero jej
zapowiedź. Nie jest reprezentacją Architektury[15].
Architektura – to kilka poziomów reprezentacji, jako
sposobów komunikowania się. Wszystkie poziomy
reprezentują i komunikują zarazem pierwotną ideę
powstałą w umyśle architekta [16].
O adekwatności do współczesności, decyduje
Myśl kreująca Pomysł, decydują wybrane i zastosowane możliwości techniczne i technologiczne oraz
kryteria wyboru konkretnych środków wyrazu.
Pierwsza Nowoczesność: słupy, płyty stropowe,
„uwolniony” z usztywniających technologii budowlanych sposób kształtowania rzutu budynku. Panoptyczne dyspozycje funkcjonalne, jednoznacznie i rygorystycznie organizujące sposób bycia, określające
użytkownikowi kolejność odbywanych czynności,
a nawet ich charakter.
I druga Nowoczesność – nieustająca zmienność,
przekształcanie. Mechanistyczna wizja architektury.
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Zaznaczanie i tłumaczenie nowymi środkami zapisywanych przestrzeni, fleksybilność i wieloznaczność
ich przeznaczenia. Wirtualność, subtelność i delikatność, „tłumaczonych”, w ten sposób, przestrzeni. Inne
materiały i środki jej podziału, a właściwie, sugestii
tego podziału. Światło, woda, kolor, zapach, dźwięk
i faktura zamiast betonowej, gipsowej czy ceglanej
ściany. Transparentność zamiast nieprzenikalności.
Zmienność zamiast usztywnienia [17]. Architektura
– jako miejsce dla zdarzeń, interpretująca czas wyobrażony i czas odczuwany. Architektura „pozornej
rzeczywistości”, symulakry… Wytwórnia wyobraźni
i teatr wyobraźni.
Wykreowana rzeczywistość, odtwarzana z matryc i jednostek pamięci, z oprogramowania. Może
być reprodukowana nieskończoną ilość razy [18].
Zaprojektowanie tak rozumianej Architektury, to zaprojektowanie systemu, porządku i struktury obiektu,
w których może być realizowany pomysł.
Odnajdowanie pomysłu na projekt… Wędrowanie drogą pośród inspiracji. Przyglądanie się im,
dotykanie ich. Wybieranie spośród nich tych, które
zasugerują pomysł na nowe rozwiązanie. Wybranie
jednej, kilku lub wielu. Potem wybieranie instrumentów… Wielu instrumentów dla correspondance des
arts, które zagrają wspólnie jeden utwór muzyczny,
skomponowany przez jednego kompozytora.
Sposób wyodrębniania przestrzeni… Wydzielenie
przestrzeni materiałem, który ten sposób zrealizuje:
światłem, kolorem, fakturą, dźwiękiem, zapachem,
temperaturą, skojarzeniem… Współczesna policentryczność wrażeń. Światło, kolor, faktura, dźwięk,
zapach, skojarzenie – zamiast albo obok betonu,
cegły, drewna, kamienia czy gipsu…
Kolejne otwarcia kolejnych części tej przestrzeni,
które są kolejnymi aktami scenariusza dla grających
w niej użytkowników – aktorów. Rozpisana, w kolejnych otwarciach kolejnych partii przemierzanej
przestrzeni, Droga.

Instrumenty nie komponują utworu. Muzycy nie
wymyślają jego treści. Orkiestra, muzycy i instrumenty są patchworkami całości kompozycji. Są
stockhausenowskim koncertem wyobraźni granym
na kilku fortepianach [19]… na fortepianach światła, koloru, faktury, dźwięku, zapachu, temperatury,
skojarzenia…
Są obrazem umieszczonym w „ramie”. Sposób
umieszczenia i przyjęte zasady, które decydują
o porządku, w jakim zostały one umieszczone –
umożliwiają wyartykułowanie tej treści, która jest do
przekazania, która jest istotą. Bo to treść wyrażająca
Myśl – jest istotą Architektury, jest jej duszą…
Z liter alfabetu możemy układać różne słowa. Ze
słów – zdania. Kolejność dobranych zdań decyduje
o treści. Z tych samych liter możemy skonstruować
współczesną, adekwatną naszym czasom, powieść
lub współcześnie napisaną sztukę, o charakterze
sprzed dwustu lat. Inspirując się Myślą, która powstała poza nami lub w nas, inspirując się pomysłem,
z tychże samych liter jednego „alfabetu” możemy
napisać coś zupełnie dotąd nieznanego… Te same
litery zapisują zbudowane z nich utwory literackie. Te
same nuty zapisują różne utwory muzyczne, różnych
gatunków muzyki. Ważny jest, zatem, wymyślony
układ całości, który nadaje treść. Ważna jest rama,
w której umieszczamy litery kreując formę utworu,
czyli to, co widzimy.
Słowa artykułów mogą być napisane małymi lub
dużymi literami. Literami w kolorze czarnym, żółtym
albo czerwonym… Pachnące wanilią kartki, artykułów
w wydrukowanych gazetkach reklamowych, to tylko
ich forma. Mogą pachnieć kawą, świeżymi poziomkami… tym wszystkim, co spójnie uzupełni pomysł na
całość, tym wszystkim, co zostanie weń wpisane.
Nowy pomysł na utwór i pomysł na jego zapis.
Jego zapis [20], to subiektywnie zbudowany system
notacji wykładniczej. To – jego forma. Jego forma
– czyli to, co widzimy. Forma – czyli kolor, faktura,
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kształt, zapach, skojarzenie… Forma, czyli sposób
wyrażenia treści.
Zapachy, kolory, kształty – to litery alfabetu
znane od lat. Odszukiwane wtedy, kiedy są potrzebne. Wynajdywane w muzeach albo podnoszone
z ulicznych chodników w czasie codziennego spaceru. Wymyślane na nowo… na nowo nazywane.
Kolor pomarańczowy może być nazwany kolorem
mandarynkowym, a zapach i smak pomarańczy czy
mandarynki – zbudowany olejkami eterycznymi. Udoskonalone technologicznie regularności kształtów,
zostaną wyrzeźbione laserem zamiast dłutem…
Nil mortalibus ardui est [21]. Możliwości technologiczne umożliwiają rozwiązywanie zadań sformułowanych przez Myśl. Myśl decyduje o pomyśle na
projekt, a możliwości technologiczne mają rozwiązać
problemy z nim związane, dotyczące różnych dziedzin
techniki i życia społecznego.
Większość instrumentów jest znana od lat, znane
są ich możliwości, znana jest ich potencjalna skala
dźwięków. Przez stulecia, możliwości technologiczne
każdej z epok zmieniały je, dostosowując do otaczającej teraźniejszości ich wygląd. Zmieniały wygląd, ale
nie zmieniały ich duszy, ich istoty. Ich współczesne
brzmienie, a także ich współczesna forma zewnętrzna,

zależą od tego co dzieje się teraz poza nimi, zależą
od technologii, zależą od epoki, w której powstały.
Zależą od Myśli. Ważne zatem stają się wzajemne
relacje pomiędzy nimi a „ramą szkieletu”, w którym
zostały umieszczone i w którym zaczęły działać jako
nowa całość.
Odszukiwanie inspiracji – to podróżowanie po
Muzeum wrażeń, po bibliotekach pamięci… albo tylko
wędrowanie po codziennych ulicach. To poszukiwanie
i odnajdywanie istoty. Odnajdywanie tego co jest
ważne, tego co adekwatne do porządkującego temat
rozwiązania, Myśli, którą wyrazi treść.
O jakości obiektu architektury decyduje jakość
wszystkiego, co złożyło się na jego powstanie. O jego
współczesności decyduje treść, która wyraża Myśl.
Si duo faciunt idem, non est idem [22]. Rzeczy
powtórzone podobają się. Są jak przeczytane lub
usłyszane niegdyś dykteryjki, które polubiliśmy, do
których jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz – zostają
powtórzone inaczej, współcześnie. Powtórzone w tej
samej formie, przekazują inną już treść albo powtórzone w innej formie, przekazują tę samą treść co
niegdyś. Te same rzeczy, te same słowa, te same
wypowiedzi… „Te same” sztuki Szekspira, o tej samej
„treści”, grane są niezmiennie od czterystu lat…

Przypisy
[1] Trzymaj się tematu, a słowa się znajdą. (łac.)
[2] …Z definicjami ludzie się rodzą; swe istoty muszą
tworzyć…, [w:] Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło
cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
[3] J. Baudrillard, Słowa klucze, Sic!, Warszawa 2008.
[4] K. Kalitko, Architektura miedzy materialnością a wirtualnością, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
[5] Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
[6] J Baudrillard, op.cit.

[7] Image industry… według Z. Baumana, Ponowoczesność
jako źródło cierpień, op.cit.
[8] Świat jest moim wyobrażeniem… A. Schopenhauer, Świat,
jako wola i wyobrażenie. Księga druga. (Die Welt als Wille
und Vorstellung – 1819).
[9] Według Maxa Hermanna.
[10] Według Maxa Hermanna.
[11] Według Maxa Hermanna.
[12] …In architecture there are no spectators: there are only
participants… J. M. Fitch, Selected Writings on Architecture,
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Preservation, and the Built Environment, W. W. Norton&
Company, New York, London 2007.
[13] Według Zygmunta Baumana, za Emmanuelem Levinasem: …świat moralny rozciąga się pomiędzy „mną”
a „innymi”…, [w:] Ponowoczesność jako źródło cierpień,
op.cit.
[14] Są wyrazem, tak zwanej, mody – przypis autora.
[15] K. Kalitko, Architektura między materialnością a wirtualnością, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
[16] Ibidem.
[17] G. Nawrot, Warsztaty wyobraźni, czyli o drugiej Nowoczesności w Architekturze, IPA 2008.
[18] Ibidem.
[19] Totalne dzieło sztuki. Utwory Wagnera, Stockhausena,
Skriabina. V Symfonia Skriabina – Prometeusz: Poemat ognia
(1909–1910), wykonywana przez orkiestrę z fortepianem,
chór i fortepian świetlny. Muzyce towarzyszą kolorowe
światła na ekranie, uruchamiane przez klawisze fortepianu
świetlnego – przypis autora.
[20] ...który odczytujemy jako „forma”… – Przypis autora.
[21] Śmiertelnikowi wszystko jest dostępne… (łac.). – Quintus Horatius Flaccus (Horacy), (pieśni I, 3), 30 p.n.e.

[22] Kiedy dwaj robią to samo, to nie jest to samo (łac.) –
Publius Terentius Afer, Adelphoe, 165 p.n.e.
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Wojciech Niebrzydowski*

Architektura wczorajsza – dziś
Architecture of yesterday – today
Architekturę zawieszoną pomiędzy dniem dzisiejszym a historią można określić mianem „architektury wczorajszej”. Taką architekturę stanowią obecnie budynki wzniesione w drugiej połowie XX wieku. W większości nie
są one zabytkami i dlatego narażone są na różnego rodzaje niszczące działania. Ich skutki dotykają nawet
bardzo wartościowych dzieł zaprojektowanych przez wybitnych twórców. Istnieje potrzeba natychmiastowej
ochrony architektury wczorajszej, zwłaszcza budynków brutalistycznych, które z uwagi na swoją kontrowersyjną stylistykę są zagrożone w największym stopniu.
Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, architektura II połowy XX wieku, brutalizm

Architecture suspended between today and the history can be called “architecture of yesterday”. Buildings
built in the second half of the 20th century are nowadays examples of such architecture. They aren’t preserved
as monuments and therefore they are exposed to destruction. Even the most valuable masterpieces of famous architects are in danger. We should immediately start to protect architecture of yesterday, especially
brutalist buildings, which are generally thought to be worthless and ugly.
Keywords: protection of cultural heritage, architecture of the second half of the 20th century, brutalism
Omawiając temat „Architektura dziś” należy jak
najszerzej przeanalizować problem, nie wyłączając
aspektów wychodzących poza podstawowy zakres
konferencji. Pytania o rozwój i przyszłość architektury
są jak najbardziej zasadne, jednakże warto podczas
rozważań cofnąć się również do całkiem nieodległej
przeszłości. Najnowsze realizacje, ostatnie trendy i idee
(bądź ich brak), aktualne sposoby uprawiania zawodu
to kwestie niezwykle istotne, zwłaszcza dla specjalistów. Jednak dla przeciętnego odbiorcy „architektura
dziś” to zbiór budynków, które widzi codziennie w swoim otoczeniu. Część z nich jest zupełnie nowa, lecz

większość to obiekty, które powstały w przeszłości
– dalszej, bądź bliższej, ale jednak przeszłości. To
właśnie takie budynki stanowią większą część tkanki
architektonicznej współczesnych miast, tworzą ich
estetykę i tożsamość. Warto zastanowić się nad tym
jak dzisiejsi architekci, władze, użytkownicy traktują
te obiekty.
Niniejszy artykuł dotyczy szczególnie budynków
powstałych w drugiej połowie XX wieku, a więc takich, które nie są jeszcze zaliczane do chlubnego
dziedzictwa architektury, przede wszystkim z powodu
zbyt młodego wieku, a z drugiej strony nie są już

* Niebrzydowski Wojciech, dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury.
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1. Hotel Forum w Krakowie; Ingarden, Drabczyński, Miłkowska, Miłkowski / 1974–1988. Hotel „Forum” in Cracow; Ingarden,
Drabczyński, Miłkowska, Miłkowski; 1974–1988. 2. Budynek biurowy resortu budownictwa („Biprocemwap”) w Krakowie;
Buliński; 1958–1963. / Office building „Biprocemwap” in Cracow; Buliński; 1958–1963 3. Kościół pw. Świętej Trójcy we
Wrocławiu; Kamocki z zesp.; 1980–1987 / The Trinity Church in Wrocław; Kamocki; 1980–1987 4. Budynek Śląskiego
Instytutu Naukowego w Katowicach; Kwaśniewicz; 1977 / Building of Silesian Scientific Institute in Katowice; Kwaśniewicz;
1977 5. Budynek Powszechnego Domu Towarowego („Okrąglak”) w Poznaniu; Leykam; 1948–1955 / Shopping building
„Okrąglak” in Poznań; Leykam; 1948–1955
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dziełami współczesności. Jest to architektura zawieszona pomiędzy dniem dzisiejszym a historią. Można
określić ją mianem „architektury wczorajszej”. Stan
zawieszenia powoduje, że budynki z tego okresu narażone są na różnego rodzaju działania, przynoszące
często negatywne skutki. Działania te dotyczą nawet
budynków o wysokiej wartości architektonicznej
i mogą prowadzić choćby do ich wyburzenia. Zapatrzeni w przyszłość nie doceniamy tak nieodległego
wczoraj, chociaż chętnie odwołujemy się do bardziej
zamierzchłej historii. Dlaczego tak się dzieje? Czy
jest to zjawisko lokalne czy globalne? Jaka w tej
sytuacji jest rola środowiska architektonicznego?
Jakie mogą być środki zapobiegające niszczeniu
najcenniejszych dzieł? Są to pytania kluczowe i wymagające dogłębnych analiz, wykraczających poza
ramy tego artykułu. W dalszej jego części podjęto
próbę poruszenia niektórych z nich oraz wskazania
przykładów negatywnych skutków działań dotykających wartościowych budynków.
Poszukiwanie reguł wyjaśniających, jakie budynki
z drugiej połowy XX wieku najczęściej ulegają niszczeniu jest niezwykle trudne, gdyż wpływ na te procesy
ma wiele różnorodnych czynników. Tym niemniej można zaryzykować tezę, że najbardziej narażone na wyburzanie są obiekty o wyrazistych, mocnych formach,
które w sposób dobitny wyrażają przynależność do
architektury wczorajszej. Takie budynki ciężko poddają się przekształceniom i modernizacjom, w wyniku
czego prowokują dylemat: zachować w stanie oryginalnym czy wyburzyć? Niestety, rozstrzygany często
na rzecz drugiego wariantu. Formy, o których mowa
są charakterystyczne szczególnie dla brutalizmu.
Decyzjom o wyburzaniu takich budynków sprzyjają
także problemy techniczne związane z konserwacją
żelbetowych konstrukcji oraz powszechną negatywną
oceną architektury brutalistycznej. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę na powtarzające się w historii
zjawisko deprecjonowania architektury wczorajszej.

Niegdyś nie szanowano eklektycznej architektury
XIX w., później pogardzano secesją. Wydaje się, że
teraz w podobny sposób traktowana jest architektura
brutalistyczna. Taka postawa na początku XXI wieku,
w obliczu coraz wyższego poziomu cywilizacyjnego
i kulturalnego musi budzić zdziwienie i sprzeciw. Najbardziej wartościowe budynki, mimo że odbiegają od
dzisiejszych standardów estetycznych, powinny być
chronione choćby po to, by stanowiły świadectwo
swoich czasów i obrazowały rozwój architektury.
Mówili o tym już kilkadziesiąt lat temu przedstawiciele
pokolenia, którego dzieła są teraz niszczone: Nie
chcąc zasłużyć na potępienie, które często musi być
udziałem naszych przodków za ich krótkowzroczność
i za ograniczenie pojęcia zabytkowości, z którego
wyłączali wszelkie formy nie odpowiadające ściśle
gustom ich epoki, przyznając że takie ograniczenie
było najczęściej powodowane dumą i zarozumiałością, i swoistym nieprzejednaniem, musimy zachować
te skarby sztuki jakie do nas dotrwały, a z których
nasze dzieci będą mogły odtworzyć, oczyma – miejmy
nadzieję – przenikliwszymi od naszych, historyczne
oblicze przedmiotów i epok [1].
Można wskazać wiele przykładów wybitnych dzieł
światowej architektury zaprojektowanych przez słynnych architektów, które zostały wyburzone w ciągu
ostatnich lat. Stało się tak m.in. ze zburzonym w 2004
roku kompleksem Tricorn Centre w Portsmouth,
jednym z najdobitniejszych przykładów architektury
brutalistycznej, zaprojektowanym przez zasłużonego
dla brytyjskiej architektury Owena Ludera (byłego
prezydenta RIBA). Wiele innych budynków Ludera
również zostało unicestwionych. Kolejne obiekty brutalistyczne są coraz bliższe wyburzenia. Pod koniec
2009 roku z ostateczną odmową władz spotkał się
wniosek architektów o objęcie ochroną Robin Hood
Gardens, londyńskiego zespołu mieszkaniowego
stanowiącego jedną z ikon architektury XX wieku.
Dzieło Alison i Petera Smithsonów zostało w ten
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sposób skazane na rozbiórkę, czego domagają się
m.in. mieszkańcy wabieni obietnicą budowy nowych
domów. Podobny los spotyka budynki po drugiej
stronie Atlantyku. Tutaj ofiarą padają m.in. dzieła
Paula M. Rudolpha, architekta którego twórczość
charakteryzowało dążenie do oryginalności i mocnej
artykulacji form. Prywatni właściciele rozebrali kilka
rezydencji, m.in. w Westport, a obecnie ważą się losy
biurowca Blue Building w Bostonie. O zachowanie
budynku znanego ze swoich elewacji eksponujących
układ konstrukcyjny zabiega m.in. Paul Rudolph
Foundation przeciwstawiając się koncepcji budowy
na jego miejscu 80-piętrowego wieżowca projektu
Renzo Piano.
W Polsce nurt brutalistyczny nie rozwinął się w takim
stopniu jak na Zachodzie, ale pomimo to powstało wiele budynków o oryginalnych, ekspresyjnych formach,
które powinny zostać zachowane ze względu na walory
architektoniczne i jako świadectwo epoki. Odbiór społeczny takich budynków jest jednak negatywny. Składa
się na to, oprócz powodów wymienionych wcześniej,
towarzyszący im kontekst historyczno-polityczny i zaliczanie do spuścizny okresu PRL-u. Paradoksalnie
większe szanse na przetrwanie mają budynki o mniej
wyrazistych formach, bardziej obojętne, nie wybijające
się ponad sztampowe rozwiązania.
Można wyróżnić kilka sposobów dewaluacji
wartościowych polskich budynków, od stosunkowo
„łagodnych”, aż po zupełnie niszczące.
1. Nagminne stało się w ostatnich latach przesłanianie
elewacji budynków reklamami, w tym wielkoformatowymi, co prowadzi do całkowitego unieczytelnienia
ich form. Zdegradowane do roli słupów reklamowych
obiekty to m.in. hotel Forum w Krakowie – elewacja
od strony Wawelu (Ingarden, Drabczyński, Miłkowska,
Miłkowski, 1974–1988 – fot. 1) i hala Olivia w Gdańsku
– pochyła elewacja od strony Alei Grunwaldzkiej (Krasiński, Gintowt, 1971–1974). Mniejsze reklamy, za to

w większej liczbie, „ozdabiają” stronę frontową Teatru
Muzycznego w Gdyni (Olędzki, Chmiel, 1975–1979)
i były Dom Książki „Uniwersus” w Warszawie (Sołonowicz, Lisiewicz, Starski, 1974–1980).
2. Budynki, które zamykały istotne osie widokowe lub
były wyraźnie wyeksponowane w krajobrazie miejskim
są w ramach dogęszczania zabudowy zasłaniane
nowymi obiektami, często prezentującymi dużo
niższe walory architektoniczne. Niezwykle ciekawy
budynek biurowy „Biprocemwap” w Krakowie (Buliński, 1958–1963 – fot. 2) został zasłonięty zespołem
hotelowym. Znad Wisły i z ulicy Kościuszki nie widać
już właściwie łukowatego wygięcia biurowca, jego
modernistycznej, lecz artykułowanej fasady, motylkowatego dachu lekkiej ostatniej kondygnacji… Witaj
smutku… [2] Przykładem prezentującym nieco inną
skalę jest zadaszenie plenerowej kawiarni zorganizowanej przed Bunkrem Sztuki w Krakowie (RóżyskaTołłoczko, 1959–1965), nie pasujące do brutalistycznej architektury i przesłaniające elewację.
3. Przebudowy często zmieniają i zniekształcają oryginalną formę budynków. Nieraz niewielkie wydawałoby się zmiany, np. wymiana stolarki okiennej, zmiana
kolorystyki, w dużym stopniu wpływają na charakter
architektury. Budynki sakralne prezentujące cechy
brutalizmu czy też neoekspresjonizmu są na ogół
zachowane w stanie zbliżonym do oryginalnego, ale
i tutaj wprowadzane są zmiany. Coraz częstsze jest tynkowanie i malowanie powierzchni o fakturze surowego
betonu. Zabieg taki miał miejsce w przypadku wrocławskich kościołów Ducha Świętego (Zipser, Wawrzyniak,
Wojnarowicz, 1973–1981) i Świętej Trójcy (Kamocki
z zesp., 1980–1987 – fot. 3). Całkowicie zniszczono
awangardową formę Domu Młodzieży „Krąg” w Białymstoku (Toczydłowski z zesp., 1974–1975) – zniknęły
dynamiczne elementy z surowych desek, a wszystkie
powierzchnie pokryto sidingiem.
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4. Często ostatnim etapem przed wyburzeniem budynków jest ich zaniedbanie, prowadzące do ruiny.
Praktycznie nieużytkowany, poza dolnymi kondygnacjami, i zaniedbany jest hotel Forum w Krakowie.
Od kilku lat mówi się o możliwości jego rozbiórki.
Znacznie bliżej wyburzenia jest budynek Śląskiego
Instytutu Naukowego w Katowicach (Kwaśniewicz,
1977 – fot. 4). Obawami napawa coraz gorszy stan
techniczny wieżowców i pawilonów handlowo-usługowych zespołu przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu
(Grabowska-Hawrylak z zesp., 1967–1975).
5. Do wyburzenia budynku dążą niekiedy sami
właściciele, wykorzystując przy tym luki w polskim
prawie i ciche przyzwolenie władz. Budynkiem, którego wyburzenie spotkało się z największą dezaprobatą środowiska architektonicznego był warszawski
Supersam (Hryniewiecki z zesp., Zalewski – kontr.,
1960–1962). Dzieło wybitnych projektantów i jedna z ikon powojennej Warszawy przestało istnieć
w 2006 roku. Pomimo niepowetowanej straty, jaką
było unicestwienie Supersamu, wciąż podejmowane są próby zmierzające do wyburzenia kolejnych wartościowych realizacji z drugiej połowy
zeszłego stulecia. Należy tu podkreślić choćby zagrożenie wobec Powszechnego Domu Towarowego

„Okrąglak” w Poznaniu (Leykam, 1948–1955 – fot. 5)
i dworca kolejowego w Katowicach (Mokrzyński, Kłyszewski, Wierzbicki, 1969–1973).
Świadomość architektoniczna polskiego społeczeństwa jest wciąż niska. Budynki powstałe po II
wojnie światowej nie są w powszechnej opinii cennymi dziełami. Należy dążyć do zmiany tych poglądów,
choć niewątpliwie będzie to proces długotrwały.
Tymczasem wartościowe obiekty ulegają degradacji
lub są wyburzane dosłownie z dnia na dzień. Zatem
aby je chronić trzeba niezwłocznie podjąć działania
zmierzające do zmiany ich statusu prawnego. Obecnie niewiele obiektów z drugiej połowy XX wieku figuruje na liście zabytków. Środowisko architektoniczne
ma jednak szansę wskazać budynki, które powinny
być chronione jako tzw. dobra kultury współczesnej
[3]. Listy takich dzieł zostały już przygotowane przez
oddziały SARP oraz pracowników naukowych uczelni
architektonicznych i przekazane władzom lokalnym
wielu polskich miast.
Przesłaniem niniejszego artykułu jest podkreślenie, że zadaniem architektury dziś jest również troska
o budynki świadczące o architekturze wczoraj.
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego
W/WA/4/09.

PRZYPISY
[1] P. Gazzola, [w:] J. W. Rączka, O autentyzm struktury
urbanistycznej Krakowa, Materiały z sesji naukowej z okazji
Dni Krakowa w roku 1990.
[2] M. A. Urbańska, Kraków en face. W poszukiwaniu straconego modernizmu, A&B kwiecień 2003, s. 74.

[3] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. określa, że dobra kultury
współczesnej mogą stanowić nie będące zabytkami pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły
budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe.

Jolanta Owerczuk*

Dom pasywny – tradycja czy nowoczesność?
Passive house – tradition or modernity?
Dom pasywny jest jedną z odpowiedzi na problemy energooszczędności w budownictwie. Energooszczędna architektura mieszkaniowa, podobnie jak budownictwo tradycyjne w dawnej Polsce, powinna być silnie
związana ze środowiskiem naturalnym. Wypracowana przez wieki forma domu okazuje się optymalna pod
względem energooszczędności. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami wpisuje się w ideę domu
pasywnego.
Słowa kluczowe: dom pasywny, architektura energooszczędna

Passive house is one of the answers to the energy efficiency problem in buildings. Energy-efficient housing architecture, like a traditional buildings in old Poland should be strongly related with the environment.
A form of house developed over centuries turns out to be optimal in the energy efficiency. In combination
with modern technologies is part of the passive house concept.
Keywords: passive house, energy-efficient architecture

Dla istoty rozumnej tym samym jest działanie zgodne z naturą co działanie zgodne z rozumem. [1]
Marek Aureliusz Antoniusz

James Wines w słowie wstępnym do książki Zielona architektura akcentuje fakt współodpowiedzialności architektów za środowisko. Podkreśla, że wobec
zagrożenia będącego efektem zatrucia środowiska
naturalnego bledną wszelkie inne kryzysy. Naświetla
tym samym jedno z najtrudniejszych i najbardziej
złożonych zagadnień stojących przed ludzkością XXI
wieku – problem kształtowania środowiska mieszkalnego tak, by pozostawało ono w harmonii z naturą
[2]. Coraz głośniejsze nawoływania do powrotu do

natury, troska o środowisko naturalne stawia przed
architektem obok dylematów poszukiwań rozwiązań
przestrzenno-estetycznych i użytecznych dodatkowe
wymagania dbałości o coraz to niższe zużycie energii
zarówno w czasie eksploatacji budynków jak i ich
realizacji.
W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach
Unii Europejskiej, największymi „konsumentami”
energii są budynki. To one odpowiadają za ponad
40% jej zużycia. Ponieważ standard energetyczny
budynków daleko odbiega od tego racjonalnego,
uzasadnionego ekonomicznie, większość energii
jest niestety marnowana [3]. Oszczędzanie energii,
powrót do natury może być realizowany na wiele

* Owerczuk Jolanta, dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej.
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sposobów. Ekolodzy o najbardziej skrajnych poglądach postulują całkowity odwrót od nowoczesnych metod wznoszenia i eksploatacji budynków,
twierdząc, że to właśnie nowoczesne materiały
budowlane są najbardziej szkodliwe dla środowiska,
ponieważ ich produkcja wymaga radykalnego przetworzenia naturalnej materii. Tak więc zwolennicy
low-tech lansują powrót do naturalnych materiałów
(słoma, glina, ziemia, drewno) i tradycyjnych rozwiązań. Odmienną postawę prezentują zwolennicy
high-tech, dla których rezygnacja z wszelkich zdobyczy technologii nie jest właściwą drogą do celu.
Preferując nowe technologie, poszukują w oparciu
o nie rozwiązań nawiązujących do występujących
w naturze procesów, sięgając również po wzorce
organiczne [4]. I jak to często bywa, kiedy mamy
do czynienia ze skrajnościami, chciałoby się znaleźć
tzw. „złoty środek”. Być może warto więc spojrzeć
wstecz, sięgnąć do tradycji budownictwa ludowego,
by dostrzec logikę wypracowanych przez minione
stulecia rozwiązań i nie zatracić jej we współcześnie
realizowanych domach mieszkalnych.
Budownictwo energooszczędne najnowszej
generacji określa się terminem budownictwo pasywne. Charakteryzuje się ono krańcowo niskim
zapotrzebowaniem energii do ogrzewania. W standardzie budynku pasywnego zrealizować można
każdy budynek. Jednak główną uwagę w niniejszym
tekście zwrócono na budynki mieszkalne. Pierwszy
pasywny budynek mieszkalny wzniesiono w 1991 r.
w Darmstadt (Niemcy). W Smolcu pod Wrocławiem
w 2007 roku ukończono pierwszy certyfikowany dom
pasywny w Polsce autorstwa architektów Ludwiki
i Miłosza Lipińskich.
Terminy budownictwo energooszczędne, dom
pasywny w pierwszej kolejności kojarzone są z techniczną stroną inwestycji: kolektorami słonecznymi,
ogniwami fotowoltaicznymi, systemami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła, szczelnymi, dobrze docieplo-

nymi ścianami, doskonałymi oknami. To im właśnie
poświęca się najwięcej miejsca w publikacjach na
temat energooszczędnej architektury. Są jednak i inne
wymagania projektowe stawiane domom pasywnym.
Doszukać się w nich można echa przeszłości, cech
tradycyjnego domu wiejskiego.
W regionie Europy Środkowej architektura mieszkaniowa na wsi (zagrodowa, dwory szlacheckie)
kształtowała się pod wpływem warunków klimatycznych i geograficznych podobnych do tych, w jakich
żyjemy dziś. Wypada podkreślić, że budownictwo
ludowe charakteryzuje się konsekwentną logiką rozwiązań budowlanych. Rozplanowanie pomieszczeń
ściśle dostosowane było do funkcji, a forma budynku
pozostawała w zgodzie z użytym materiałem i konstrukcją. Jednak nade wszystko na uwagę zasługuje
fakt dostosowania zabudowy do warunków klimatycznych i środowiska naturalnego.
Jednym z ogólnych wymagań projektowych stawianych domom pasywnym jest odpowiedni dobór
terenu. Ponieważ ważne jest zapewnienie biernych
zysków ciepła od słońca, działka powinna umożliwiać zorientowanie budynku w kierunku południowym. Ale nie tylko. Zwraca się uwagę również na
maksymalne wykorzystanie naturalnych warunków
terenowych. Aby świadomie wykorzystać istniejące
zagłębienia czy skarpy, drzewa, dom pasywny powinien być projektowany łącznie z otaczającą go
przestrzenią. O ścisłej więzi budynku mieszkalnego
polskiej wsi z naturalnymi warunkami terenowymi
pisze Ignacy Tłoczek: przegląd tradycyjnych typów
polskiego domu na wsi potwierdza istnienie zależności jego formy od sił przyrody – sojuszniczych i antagonistycznych – odczuwanych silniej w krajobrazie
otwartym aniżeli w dużych skupiskach miejskich.
Usiłowania budującego ukierunkowane były na wykorzystanie przychylnych sił i na osłabienie wpływu
uciążliwych [5]. Stwierdza on, że dostosowanie się
człowieka do środowiska przyrodniczego widoczne
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jest w ukształtowaniu chałup, ich konstrukcji, rozplanowaniu pomieszczeń, położeniu i wielkości
otworów drzwiowych i okiennych, w ukształtowaniu
dachu, w podstawowych elementach budowy domu
poszczególnych regionów [6]. Dodaje także, że na
terenach osłonecznionych wykorzystanie nasłonecznienia było główną przyczyną orientacji ścian i rozmieszczenia w nich otworów, zaś kierunki wiatrów
wyznaczały położenie drzwi wejściowych i wpływały
na sposób zakładania osłon i budowy przewodów
kominowych [7]. Formy współczesnej, dobrej, energooszczędnej architektury mieszkaniowej, podobnie
jak budownictwo tradycyjne regionów etnicznych
wcześniej, powinny być także silnie związane ze
środowiskiem klimatycznym, z miejscem, w którym
się znajdują.
Definicje domu pasywnego nie określają jak
powinien on wyglądać, bądź jak konkretnie ma być
zbudowany. W poradnikach dotyczących domów
pasywnych przeczytać można, że budownictwo
pasywne stosuje bardzo proste rozwiązania [8].
Niewątpliwie do takich zaliczyć można ukształtowanie
bryły i układ pomieszczeń. Formy budynków mieszkalnych, uznane za tradycyjne, okazują się optymalne
pod względem ekonomiki konstrukcji i ekonomiki
użytkowania.
Dawne zabudowania wiejskie charakteryzowała
zwarta bryła [9] o prostym rzucie na planie zbliżonym
do umiarowego prostokąta. Taki właśnie kształt budynku umożliwia uzyskanie jak najmniejszego stosunku
wszystkich powierzchni zewnętrznych (łącznie z podłogą) do kubatury pomieszczeń ogrzewanych i spełnia
kolejne z wymagań stawianych domom pasywnym.
Wypracowane przez wieki formy chałup okazują się
więc optymalne pod względem energooszczędności.
Charakterystyczną ich cechą jest wysoki dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi naszej strefy
klimatycznej. Jak pisze Zygmunt Gloger: wyniosłość
dachów stanowi cechę budowli północnych, sło-

wiańskich: nawały śniegu i słoty uczyniły to potrzebą,
co nie jest bez wdzięku [10]. Przestrzeń poddasza,
nieogrzewana i wentylowana, wykorzystywana była
niekiedy na cele gospodarcze, ale przede wszystkim
stanowiła świetny bufor cieplny zarówno zimą jak
i latem – (pomysł przewietrzanego poddasza rodem
z kurnej chaty jest wykorzystany dziś między innymi
w systemie budowlanym Dom Rodzinny pracowni
Archtim z Koszalina) [11]. W domu pasywnym dodatkowy bufor cieplny uzyskuje się poprzez odpowiedni
rozkład pomieszczeń, zapewniając tym samym racjonalne wykorzystanie i ograniczenie zużycia pozyskanej
energii termicznej. Zazwyczaj wiąże się to z usytuowaniem pokoju dziennego, jadalni, sypialni po stronie
południowej domu, zaś pomieszczeń pomocniczych,
jak garderoba, garaż, łazienka, schowki po stronie
północnej. Mirosława Górecka zwraca uwagę na fakt,
że dwutraktowy układ budynków, jako ten o wyższej
termoizolacyjności wykształcił się na terenach północnej i północno-wschodniej Polski, tam gdzie występuje
niższa temperatura dobowa, a zima trwa dłużej [12].
Podcienie, szerokie okapy i ganki chroniły chatę
przed wpływami atmosferycznymi, tworząc jednocześnie mikroklimat wokół domu, a w dni słoneczne
rzucały cień i chroniły budynek przed przegrzaniem.
Dziś podobną rolę – zacienienia w okresie letnim
– pełnią systemy zewnętrznych żaluzji, osłon, czy
ogrody zimowe i oranżerie. W miesiącach zimowych
wpuszczają maksymalną ilość światła słonecznego
do budynku. Funkcję tę z powodzeniem mogą także
pełnić wysunięte jak niegdyś okapy czy odpowiednio
ukształtowane balkony [13].
Choć w wymogach stawianych domom pasywnym nie określa się formy budynku to właśnie taka
zsyntetyzowana, tradycyjna, regionalna forma, odarta
z ornamentyki i sztukaterii bywa rekomendowana jako
schemat budownictwa energooszczędnego. Archetyp
domu – pięć kresek i gotowe. Tak domek rysują trzyletnie dzieci. Prostopadłościan z dwuspadowym dachem.
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Okno, komin, drzwi [14]. Jak silnie zakorzeniła się ta
prosta forma w naszej świadomości potwierdza zbudowany w 1998 roku przez Jacquesa Herzoga i Pierra
de Meurona Rudin Mouse w Leymen. Dom w telegraficznym skrócie [15] – mimo że cały zbudowany jest
z betonowych płyt, dzięki swej formie na pierwszy rzut
oka wydaje się przytulny i skromny.
Dom spełnia dwie podstawowe funkcje. Z jednej
strony chroni człowieka przed zimnem i kanikułą. Z drugiej – jest miejscem, w którym możemy żyć zgodnie
z rytuałami należącymi do naszej kultury i związanej

z nią cywilizacji. Jest więc wytworem techniki i symbolem, neutralnym urządzeniem i bliskim sercu miejscem
pamięci [16]. Tradycyjną formę mają najczęściej domy
pasywne projektowane dla indywidualnego inwestora.
Nie podlega jednak dyskusji, że to dzięki nowoczesnym technologiom możliwa jest realizacja idei domu
pasywnego. Wydaje się wszakże, iż sięganie po dawne
wzorce, sprawdzające się przecież w energooszczędnym budownictwie, nadaje mu bardziej przyjazny
charakter, „oswaja” technologię, zachowuje tradycyjne,
bliższe sercu i pamięci wartości domu.
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Karolina Pacholewicz*

PUDEŁKA ZE SZTUKĄ
BOXES OF ART
We współczesnej architekturze powstają dzieła, w których na próżno można szukać tradycyjnie rozumianych
elementów budynków. Gra brył przywodzi na myśl abstrakcyjne rzeźby. W analizowanym Muzeum Sztuki
Współczesnej w Nowym Jorku, zaprojektowanym przez biuro SANAA, architekci posługują się zupełnie
nowym językiem architektonicznym.
Słowa kluczowe: galeria, muzeum, Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, SANAA

There are works in contemporary architecture where by no means architectural elements in their traditional
interpretation can be find. Play of volumes rather recalls some abstract sculptures. In the New Museum of
Contemporary Art in New York by SANAA analyzed in this paper a completely new architectural language
is used.
Keywords: galery, museum, New Museum of Contemporary Art in New York, SANAA

We współczesnej architekturze odnajdujemy niespotykane dotychczas struktury i formy, stanowiące
odpowiedź na zastany kontekst, a także zapotrzebowanie na nowe funkcje i ich kombinacje. Wykorzystywane są coraz to nowsze osiągnięcia techniki,
możliwości obliczeniowe komputerów i wytrzymałość
nowoczesnych materiałów. Powstają dzieła, w których
na próżno można szukać tradycyjnie rozumianych
elementów budynku. Gra brył przywodzi na myśl
abstrakcyjne rzeźby, nie zdradzając swej funkcji. Najważniejszym celem twórcy zdaje się być oryginalność.
Czy ta kategoria współczesnej estetyki [1] jest dziś
w architekturze najważniejsza?

Studio architektoniczne SANAA/Kazuyo Sejima +
Ryue Nishizawa pracowało nad projektem Muzeum
Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku od 2003 roku.
Budynek został otwarty dla zwiedzających w roku
2007. W zwartej tkance miejskiej, w samym sercu
Manhattanu została postawiona „rzeźba”. Okoliczne
domy, tworzące typowe kwartały zabudowy, pierzeje, stanowią zwarte tło dla bryły muzeum. Jest ona
doskonale widoczna z różnych stron, także dzięki
masywnej, przestrzennej strukturze, zdecydowanie
wyższej od sąsiadujących kubatur.
Kompozycja z białych prostopadłościanów ustawionych jeden na drugim i nieznacznie wobec siebie

* Pacholewicz Karolina, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, SANAA/New Museum of Contemporary Art by SANAA in New York, [w:]
Y. Hasegawa, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa SANAA, Milan 2006, s. 131
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przesuniętych, sprawia wrażenie szczelnie zamkniętych pudełek, niedbale rzuconych w rygorystyczny
układ ulic. Na działce o szerokości zaledwie dwudziestu metrów wyrasta ośmiokondygnacyjna wieża,
osiągając wysokość pięćdziesięciu trzech metrów [2].
Trzon jej konstrukcji stanowi pion windowy ze schodami i pomieszczeniami technicznymi. Nadwieszenia
prostopadłościanów, tworzących formę budynku,
uzyskano dzięki strukturze przesuniętych względem
siebie kratownic. W realizacjach studia architektonicznego SANAA daje się zauważyć dążenie do
tworzenia otwartych przestrzeni, osiągniętych przez
minimalizację przegród wewnętrznych i zmniejszenie
przekrojów elementów konstrukcyjnych, w których
w tym wypadku zastosowano stal i beton. Belki
stropu oparto na trzonie technicznym i zewnętrznej
ramie stalowej, dzięki czemu powstały przestrzenie
ekspozycyjne bez zbędnych podziałów.
Zachodzące na siebie bryły pozwoliły na stworzenie świetlików, tarasów, a przede wszystkim różnorodnych wnętrz wystawowych. Zmienne relacje pomiędzy
trzonem technicznym a przestrzenią poszczególnych
poziomów wpływają na ilość i właściwości, rozpraszającego się we wnętrzu, światła dziennego.
Introwertyczny charakter struktury podkreśla przeszklona, frontowa ściana parteru. Ta rozciągająca się
na całą szerokość budynku, gładka powierzchnia,

pozbawiona poziomych podziałów, osiąga ponad
4,5 metra wysokości. Dając przechodniom niczym
nieograniczony wgląd do muzeum, łączy wnętrze
z przestrzenią zewnętrzną. Pozwala to nie tylko
wciągnąć widza do wnętrza, ale i nadaje całości
wrażenielekkości i unoszenia się.
Cały budynek, zarówno wnętrze jak i fasada, są
w kolorze białym, najczęściej stosowanym w realizacjach studia SANAA. Wrażenie jednolitych zewnętrznych płaszczyzn kubików uzyskano dzięki zastosowaniu paneli z siatki aluminiowej, bez widocznych
połączeń.
Budynek Muzeum Sztuki Współczesnej to także
inkubator nowych idei artystycznych. Jak wiele innych współczesnych obiektów wystawienniczych,
stał się ważnym znakiem w przestrzeni miasta. Ta
oryginalna struktura posiada wszystkie walory charakterystyczne dla twórczości Kazuyo Sejima i Ryue
Nishizawa, za które duet ten otrzymał Nagrodę
Pritzkera. Jury w uzasadnieniu werdyktu napisało:
Za architekturę, która jest jednocześnie skromna
i mocna, dokładna i płynna, pomysłowa, ale nie
przesadnie wymyślna; za kreowanie budynków, które
z powodzeniem osadzone są w kontekście i spełniają
funkcje, do których zostały powołane; za kreowanie
znaczeń i doświadczenie głębi; za niezwykły architektoniczny język [3].
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s. 1124.

[3] Uzasadnienie przyznania Nagrody Pritzkera 2010 biuru
architektonicznemu SANAA, [za:] B. Haduch, M. Haduch,
SANAAcja architektury, [w:] Architektura & Biznes Nr 06/2010,
Kraków 2010, s. 44.
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Architektura a współczesna przestrzeń publiczna –
dominująca oryginalność, harmonijny związek dzieł
sztuki czy tło dla nowego krajobrazu?
Architecture and contemporary public space –
predominant originality, harmonious union of works
of art, or background for new landscape?
Artykuł przedstawia związki architektury z przestrzeniami publicznymi w miastach europejskich. Trzy główne
tendencje scharakteryzowane szczegółowo na wybranych przykładach dotyczą projektów nowych przestrzeni
publicznych lub przestrzeni przekształcanych. Przedmiotem badań jest także poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie: jak oryginalność rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych wpływa na ich wzajemne relacje
oraz na kształtowanie tożsamości analizowanych fragmentów struktury miast?
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, architektura, krajobraz, miasto europejskie

Article presents connections between architecture and public spaces in European cities. Three principal trends
are characterized on selected examples, which are designs of new public spaces or renovated spaces. There
is also search for answer to question: how does originality of architectural and urban solutions influence their
mutual relations as well as shaping identity of analyzed fragments of city’ structure?
Keywords: public space, architecture, landscape, European city
1. Wprowadzenie
Od najdawniejszych czasów związki budowli z otoczeniem były przedmiotem licznych studiów i analiz.
Relacja ta jest niezwykle istotna zwłaszcza w przypadku
obiektów sytuowanych przy ważnych przestrzeniach
w mieście. W wielu historycznych realizacjach widoczne
jest jednoczesne projektowanie budowli i przestrzeni,

przy których je stawiano. Dzięki temu możliwe było
kształtowanie harmonijnych związków obiektów architektonicznych i przestrzeni miejskich, czyli wzajemnie
powiązanych dzieł sztuki. Gwałtowny rozwój miast w XX
wieku związany z rozwojem technologicznym przyczynił się do szybkich przekształceń krajobrazu miast,
zwłaszcza dużych. W XXI wieku ciągle zwiększające się

* Pluta Katarzyna, dr inż. arch., Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Urbanistycznego
i Krajobrazu Wiejskiego.
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tempo przemian struktury przestrzennej współczesnych
miast, a także szereg innych zjawisk, jak np. odcinanie
się w realizacjach architektonicznych i urbanistycznych
od form wymyślonych przez poprzedników powoduje,
że związki architektury z przestrzeniami publicznymi
są rozmaite. Wśród wielu z nich można wyróżnić trzy
główne rodzaje: 1) harmonijny związek dzieł sztuki, 2)
dominująca oryginalność obiektu architektonicznego
w przestrzeni publicznej, 3) obiekty architektoniczne
stanowiące tło współczesnych rozwiązań przestrzeni
publicznych, czyli nowego krajobrazu miejskiego.
Wszystkie trzy tendencje dotyczą związków architektury
z przekształcanymi przestrzeniami publicznymi lub
z przestrzeniami nowymi.
2. Architektura i współczesna przestrzeń publiczna jako harmonijny związek dzieł sztuki
W większości przypadków rewitalizacji historycznych założeń przestrzeni publicznych nowa realizacja w dużym stopniu nawiązuje do historycznego
otoczenia i czerpie z niego inspirację. Oprócz tego
projekty takie są rozwiązaniami o wykształconej
własnej tożsamości. Powstają harmonijne związki pomiędzy odrębnymi dziełami sztuki. Przykładem takich
związków są liczne europejskie realizacje renowacji
przestrzeni publicznych.
W projekcie nowej posadzki na Placu Vendôme
w Paryżu widoczne jest dostosowanie rytmu podziałów posadzki do rytmu podziałów historycznych
fasad. Projekt nawiązuje do pierwotnej jednolitej
kompozycji przestrzeni placu przez takie cechy, jak:
symetria, osiowość oraz minimalizm stosowania detali
urbanistycznych. Podobnie w projekcie renowacji
ulicy Champs Elysees nowy wzór posadzki dostosowany jest do historycznych podziałów struktury
miasta np. poprzez akcentowanie w posadzce wlotów
bocznych ulic i dróg dojazdowych.
Harmonię zaobserwować można również na
Placu des Terraux w Lyonie, gdzie podziały nowej

posadzki placu (kwadratowe moduły o boku 5,90 m
z fontannami w środku) odpowiadają rozstawom kolumn na fasadzie Pałacu Saint-Pierre, usytuowanym
w południowej pierzei placu [1]. Siatka kwadratów
jest także równoległa do elewacji pałacu.
Podobne rozwiązanie zastosowano na Bundesplatz w Bernie. Podziały jednolitej kamiennej
posadzki (na planie prostokąta z grupą fontann
w zachodniej części) nawiązują do geometrycznych
podziałów elewacji Parlamentu – głównego budynku
przy placu.
Poszukiwanie harmonii widoczne jest także na
Placu Klèber w Strasbourgu. Plac otoczony jest
niejednorodną zabudową z różnych okresów i o odmiennych gabarytach (budynki modernistyczne przemieszane z budynkami o mansardowych dachach).
Dynamiczny rytm nowej posadzki placu (różne strefy
i nawierzchnie) nawiązuje do historii użytkowania
placu (wielofunkcyjność), a także podkreśla jego
współczesną funkcję jako aktywnego centrum miasta
[2]. Kontrasty budowli otaczających plac oraz nowych
elementów na placu dają w sumie efekt dynamicznej
harmonii.
W Kopenhadze połączone w jedną przestrzeń
publiczną dwa place Gammeltorv i Nytorv tworzą
obecnie główny plac miasta. Jednorodne budynki
otaczające plac pozostają w harmonii z nową kamienną posadzką, która zarówno niweluje różnice
wysokości, jak i wskazuje za pomocą linii i stopni
miejsce usytuowania dawnego budynku ratusza.
W projekcie renowacji głównego placu Neustrelitz
Market autorzy nawiązali do jego najważniejszych
historycznych cech. Zachowano symetrię założenia
oraz otwartość widokową barokowych osi, a także
geometryczność układu. To wyraźne wnętrze urbanistyczne na planie kwadratu, otoczone dość jednorodną zabudową historyczną wraz ze współczesnymi
uzupełnieniami, tworzy harmonijny związek w nowymi
elementami przestrzennymi placu.
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1. Fragment Champs Elysees, Paryż / Fragment of Champs Elysees street, Paris 2. Plac Klèber, Strasbourg / Klèber Square, Strasbourg 3. Sony Center, Berlin / Sony Center, Berlin 4. Marlene Dietrich Platz, Berlin / Marlene Dietrich Square,
Berlin 5. Schouwburgplein, Rotterdam / Schouwburgplein, Rotterdam 6. Piazza Matteotti, Catanzaro / Matteotti Square,
Catanzaro. Fot., rys. Katarzyna Pluta
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W projektach nowych zespołów urbanistycznych
w dużej skali również można zaobserwować zjawisko
harmonii przestrzeni publicznych z architekturą głównie dzięki możliwości koordynacji projektów. Przykładem może być projekt Sony Center i Marlene Dietrich
Platz w zespole Potsdamer Platz w Berlinie, Brodgate
Arena w Londynie, projekt głównej Alei w zespole Rive
Gauche w Paryżu, projekt trzech monumentalnych
placów w mieście Gibellina we Włoszech. W Gibellinie jasne podziały posadzki powiązane są z rytmem
pilastrów ścian bocznych placów oraz rzędem okien
na górnych kondygnacjach. Związki te wzmacniane
są poprzez liczne powiązania widokowe (trzy wnętrza
sprzężone bezpośrednio).
3. Dominująca oryginalność obiektu architektonicznego w przestrzeni publicznej
W niektórych przypadkach w przekształcanej lub
nowej przestrzeni publicznej znajduje się wyróżniająca się znacznie budowla, będąca często dziełem
wybitnego architekta. Można mówić wtedy o zjawisku
dominującej oryginalności obiektu architektonicznego
w przestrzeni publicznej (dotyczy to zarówno obiektów historycznych jak i współczesnych).
Do jednego z najciekawszych przykładów takich
rozwiązań należy Schouwburgplein – główny plac
w centrum Rotterdamu, otoczony przez nowoczesne
budynki o różnych wysokościach i funkcjach (mieszkania, biura, teatr, sklepy, kawiarnie). Na środku placu
znajduje się budynek zwany Bioscoop (kompleks
kin), którego kształt i półprzeźroczysta fasada daje
efekt przepływania przestrzeni pod nim. Przestrzeń
placu wiąże w całość posadzka w formie platformy,
podniesiona powyżej poziomu terenu [3].
Inny interesujący przykład dominacji współczesnych
obiektów w przestrzeni publicznej to St. Jakobs Platz
– nowe Centrum Żydowskie w Monachium. Zespół
składa się z wolno stojących budynków: Synagogi,
Muzeum Żydowskiego i Centrum Społeczności Żydow-

skiej, usytuowanych swobodnie w przestrzeni placu
(o kształcie zbliżonym do kwadratu). Posadzka placu
pełni funkcję platformy, na której spoczywają budowle,
a ich usytuowanie powoduje przepływanie przestrzeni
między nimi. Na placu znajdują się także dwa niskie
prostopadłościenne elementy o różnych funkcjach
wzmacniające wrażenie przepływu przestrzeni.
W zespole Stadtlounge w St. Gallen w Szwajcarii
również można zaobserwować efekt przepływania
przestrzeni dzięki jednorodnej czerwonej posadzce
stanowiącej podstawę dla wolno stojących budynków biurowych. Jest to także przykład przenikania
się wewnętrznej przestrzeni budynków z zewnętrzną
przestrzenią publiczną [4].
Dominacja zabytkowych budowli w przestrzeni
placu, uwypuklona przez projekt nowej posadzki, widoczna jest na Piazza Vittorio Emanuele w Santa Severina we Włoszech. Nowy wzór posadzki wprowadza
tutaj ujednolicenie nieregularnego wnętrza, a jasne
proste linie prowadzą wzrok ku dwóm najważniejszym
obiektom – kościołowi i zamkowi [5].
Podkreślanie dominacji ważnych historycznych
obiektów widać w wielu realizacjach. W renowacji
głównego placu w St. Pölten w Austrii wzór nowej
powierzchni posadzki akcentuje wejścia do kościoła
i ratusza. Projekt renowacji Trafalgar Square w Londynie jest całkowicie podporządkowany dominancie
przestrzennej National Gallery. W projekcie placu
przed Katedrą w Glasgow widoczne jest formalne
przedłużenie przestrzeni wnętrza katedry przez przedłużenie osi budowli na plac oraz posadzenie rzędów
drzew w odstępach podobnych do rytmu kolumn
we wnętrzu katedry, a także przez zastosowanie na
placu detali i materiałów kamiennych i metalowych
podobnych do tych w nawach katedry [6]. Dominację gmachu opery widać w projekcie renowacji
König-Heinrich Platz w Duisburgu, którego większą
część posadzki stanowią rozmaicie ukształtowane
powierzchnie trawiaste [7].
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Interesującym przykładem dominacji nowych
obiektów w przestrzeniach publicznych jest plac
Der Menschen-Rechte w zespole Messestadt Riem
w Monachium, w którym regularne rzędy drzew i pasy
nawierzchni podkreślają dominację nowego kościoła
z wieżą [8]. W Esslingen rozległy plac o trójkątnym
kształcie rozwiązany na różnych poziomach, zaplanowany został przed wejściem do nowego centrum
konferencyjnego, stanowiącego dominantę placu.
Plac łączy centrum z historyczną zabudową starego
miasta [9].
4. Obiekty architektoniczne jako tło dla nowego
krajobrazu miejskiego
W wielu przypadkach otoczenie danej przestrzeni
publicznej nie posiada znaczących walorów architektonicznych i krajobrazowych, ukształtowane jest
w różnych okresach historycznych, oraz cechuje
je brak ładu przestrzennego. Projekt przestrzeni
publicznej staje się wtedy elementem łączącym
przestrzennie budowle w jego najbliższym sąsiedztwie. W przypadku bardzo oryginalnego rozwiązania
architektura staje się tłem dla nowego krajobrazu
miejskiego.
Przykładem takiego rozwiązania może być Parc
Central De Nou Barris w Barcelonie. Zabudowa mieszkaniowa otaczająca park stanowi tło dla niezwykle
oryginalnych geometrycznych form przestrzennych
parku. Kubistyczne kształty zastosowano zarówno
w rozmaitych nawierzchniach parku, jak i w elementach oświetleniowych. W planie założenia widoczny
jest wyraźny kontrast z prostokątną siatką otaczającej
park zabudowy [10].
Podobny przykład to projekt Parc Joan Miró
w Paryżu – innowacyjne rozwiązanie polegające na
wzajemnym oddziaływaniu roślinności, barwnych
nawierzchni inspirowanych malarstwem Joan Miró
oraz zróżnicowanej topografii. Dominująca nad
przestrzenią parku wysoka monotonna zabudowa

mieszkaniowa stała się tłem dla oryginalnego krajobrazu.
Zabudowa mieszkaniowa jest także neutralnym
tłem dla parku Landsberger Tor w Berlinie o indywidualnych rozwiązaniach krajobrazowych (falujący
trawnik).
Jednym z ciekawszych rozwiązań przestrzeni
publicznej jest Piazza Matteotti w Catanzaro we Włoszech, którego indywidualne cechy zaskakują widza
swą oryginalnością (wzór posadzki ciągu pieszego
inspirowany malarstwem Vasarely’ego). Architektoniczne obiekty otaczające plac to ważne gmachy
publiczne. Pomimo licznych związków przestrzennych
placu z tymi obiektami (kontynuacja osi budynku
sądu w parku) stanowią one tło dla innowacyjnego
rozwiązania.
5. Podsumowanie
Współcześni projektanci przestrzeni publicznych
odnoszą się z szacunkiem do zastanego dziedzictwa
– zarówno kulturowego jak i naturalnego. W swych
projektach twórcy czerpią inspiracje z motywów
historycznych, ale starają się także ukształtować
własną tożsamość nowych założeń, co w obliczu
postępującego procesu ujednolicania krajobrazu
współczesnych miast ma olbrzymie znaczenie. Dążenie do oryginalności nie powinno jednak przeradzać
się w zbyt daleko posuniętą dominację rozwiązań
architektonicznych, urbanistycznych czy krajobrazowych. Dominacja taka oznaczać może zanik cech
związanych z genius loci danego miejsca. Chęć
zadziwienia jako ważna potrzeba twórców nie może
być realizowana kosztem utraty wartości wniesionych
przez poprzedników. Rezultaty kształtowania rozwiązań o indywidualnej tożsamości i jednocześnie nawiązujących do najważniejszych cech danego miejsca
zależeć będą zarówno od wnikliwych badań istniejących struktur i potrzeb użytkowników, jak również od
indywidualnej wrażliwości estetycznej twórców.
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Czym jest „dzisiaj” architektury?
What is the “today” architecture?
Pytanie o architekturę ulotną wymaga sprecyzowania, czym może ona być, oraz jaki jest minimalny czas jej
trwania. Wyraża ona myśl, emocje lub uczucia w formie materialnej wykraczającej poza rzeźbę i nie mieszczącej
się już w kategoriach form innych niż architektoniczne. Trzeba określić determinantę przejścia ze zbioru form
architektonicznych do zbioru form, które nimi już nie są i odwrotnie, ograniczając zakres analizy do obiektów
jednorazowych, o trwałości zaprojektowanej i wynoszącej jeden dzień wkraczając w obszar z pogranicza
architektury i sztuki. O architekturze „dzisiaj” mówić można jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z fizycznym, zrealizowanym obiektem, choćby materia użyta do konstrukcji była tylko papierem japońskim lub folią
napełnioną powietrzem. W przeciwnym razie rozważać należy odrębny „świat” architektury wirtualnej.
Słowa kluczowe: architektura dzisiaj, ulotność, trwałość

Volatile architecture requires specific answers to questions, such as what could it be like, or what is the minimal period for its existence. It expresses an idea, emotion, or feeling in its material form, overcoming not
only sculpture, but also other non architectural categories. The threshold of architectural elements group
must be clearly distinguished from non-architectural elements, focusing on one-time element analysis only,
and lasting just one day on a threshold of architecture and art. We can talk about the architecture „today”
only when we deal with a physical, finished object, such as material elements used to construct a Japanese
paper or air filled foil. Otherwise, we should consider a different world of virtual architecture.
Keywords: architecture today, volatile, durability

Nieurzeczywistnione przyszłości są tylko
odgałęzieniami przeszłości: uschłymi
odgałęzieniami.
Italio Calvino [1]
Cytują mnie w World Architects com. A mnie już
burzą. Ten zapamiętany skądś motyw rozmowy dwóch

architektów wyznacza pewną cezurę czasową, która
jak widać, znacznie zmienia sposób postrzegania
architektury, raz jako zbioru dzieł wybitnych i nieprzemijających lub trudno przemijających w czasie, lub
wprost przeciwnie, trwających jedynie „dzisiaj”. Lecz,
aby można było rozważać to zagadnienie, wpierw
należałoby spojrzeć na problem owego „dzisiaj”. Ana-
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lizując znaczenie tego pojęcia nie sposób nie odnieść
się do jego źródłosłowu. Mówiąc „dzisiaj” myślimy
o całym dniu, który jest w tej chwili, teraz, ale też pytamy filozoficznie o teraźniejszość. W języku łacińskim
owo hodie precyzuje czas trwania „dzisiaj”, a jeszcze
ostrzej rysuje je włoskie ora. Z drugiej strony mówiąc
„dzisiaj” wyznaczamy (odnosząc się do kalendarza)
pewien bardzo precyzyjny czas – tylko obecnie trwające 24 godziny z nieskończonej ich ilości.
Mimo iż w kontekście rozważań architektonicznych
stajemy przed wieloma możliwymi interpretacjami,
jednak dla celów praktycznych sprowadzić je można
do minimum trzech problemów:
– czasu rozumianego dosłownie – „architektura 24 godzinna”, tzn. obiektów architektonicznych tymczasowych [2],
– czasu rozumianego szerzej, gdzie synonimami
„dzisiaj” są „dziś”, lub „obecnie”,
– oraz bardzo szeroko, gdzie „dzisiaj” oznaczać może
„w bieżącym okresie” i „współcześnie”.
Odnosząc się do dzieła literackiego można zauważyć, iż prognozowany niegdyś przez Lema [3] świat
wypełniony totalnym systemem sprzętów jednorazowych, opanowujących bezgranicznie życie człowieka
wyzwala w nim tęsknotę do rzeczy trwałych. Spójrzmy
na dzieło architektoniczne, może szerzej – na architekturę przez pryzmat recyklingu, wtórnego użycia
całości budynku lub ostatecznie tylko pewnych jego
elementów, po wyburzeniu owego „podmiotu” architektury. Pierwsze zagadnienie jest bardzo szeroko
opracowane w licznych badaniach wykonanych przez
osoby zajmujące się renowacją, remontami oraz rewaloryzacją i rewitalizacją, a także istnieje bardzo bogata
literatura przedmiotu. Dlatego nie ma sensu rozwijanie
tutaj tego wątku, w przeciwieństwie do – wydaje się
bardziej interesującego – zagadnienia „architektury
24 godzin”, inaczej – architektury ulotnej.

Stawiając pytanie o sens istnienia architektury
ulotnej, niezbędne staje się sprecyzowanie, czym
w istocie może ona być oraz co stanowi o sensie
jej istnienia w tak krótkim czasie. Być może, że
w istocie chodzi tu o wyrażenie pewnych emocji lub
uczuć w formie materialnej, jednak na tyle pokaźnej
wymiarowo, iż wykraczającej poza rzeźbę i nie mieszczącej się już w kategoriach i zakresie form, które
nie są formami architektonicznymi. Problem rzeźby
jest równie istotny, gdyż istnieją formy rzeźbiarskie
o skali i proporcjach właściwych i przystających do
skal architektonicznych [4], ponadarchitektonicznych
[5], czy nawet krajobrazowych [6].
Nieodzowne okazuje się też odniesienie do
drugiego pojęcia – „architektura”, aby, poszukując
w nim owej „dolnej” granicy formy, która pozwala
na używanie go jeszcze w stosunku do formy, swoją
wielkością określić przedział determinujący przejście
ze zbioru form architektonicznych do zbioru form,
które nimi już nie są i odwrotnie. Pewną, aczkolwiek
niedoskonałą w tym przypadku, analogią może stać
się tu rozróżnienie pomiędzy zabytkiem ruchomym
a nieruchomym, wyraźnie kładące nacisk na możliwość przemieszczenia obiektu, tym samym jego
ciężaru, i mobilności. W przypadku formy architektonicznej owa mobilność nie determinuje granicy
form, gdyż większe znaczenie mają tu proporcje [7]
i odniesienie do skali człowieka [8], ponieważ istnieją
również mobilne formy architektoniczne. Należy jednak zaznaczyć, że celowo pomijamy analizę zbioru
form, określanych mianem „mała architektura”, gdyż
nie spełnia ona w tym przypadku kryterium czasu
trwania, będąc zwykle utylitarną, a więc obliczoną na
trwanie dłuższe od przedziału czasu wyznaczonego
przez pojęcie „dzisiaj”.
Pozostaje kryterium funkcjonalności, jako że
stanowi ono jeden z kanonów wirtuwiańskich [9].
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Można będzie dla celów tego rozumowania założyć,
iż mamy do czynienia z obiektem posiadającym formę
architektoniczną wtedy, gdy mogą z niego korzystać
więcej niż 4 osoby [10], posiada on co najmniej jedną
przegrodę i konstrukcję pozwalającą na samoistne
zachowanie przez niego statyki oraz zapewnienie
bezpieczeństwa użytkownikom, w normalnych warunkach zewnętrznych, o trwałości w czasie co najmniej
przez jeden dzień. Nie jest to oczywiście definicja
doskonała, gdyż łatwo można znaleźć przykład ją
parafrazujący [11].
Jeżeli jednak ograniczymy zakres rozpatrywanych
obiektów do – ogólnie rzecz ujmując – obiektów jednorazowych, czyli w sposób zamierzony o trwałości
zaprojektowanej i wynoszącej jeden dzień wkraczamy
w obszar z pogranicza architektury i sztuki. Jest on
niewątpliwie bardzo interesujący i inspirujący, co
więcej, jego reminiscencje pojawiają się w architekturze twórców ostatnio uhonorowanych najbardziej
prestiżowymi nagrodami [12] i być może zawierają
się w kręgu architektury okazjonalnej.
Poszukując źródeł architektury ulotnej należałoby sięgnąć do przekazów wywodzących się
z historycznych i kulturowych zdarzeń, kontynuowanych obecnie w ramach ciągłości pewnych tradycji, np. jarmarków, turniejów rycerskich, wjazdów
triumfalnych, wielkich uroczystości rocznicowych,
koncertów plenerowych, wreszcie targów i pikników tematycznych – lotniczych, samochodowych,
motocyklowych i imprez sportowych. Każda z tych
form posiada specyficzną „oprawę architektoniczną”, wynikającą ze zróżnicowanych potrzeb. Skala
oraz użyteczność przejawiająca się w konieczności
zapewnienia uczestnikom właściwego dla danego
zdarzenia stopnia niezbędnych usług, pozwala
na rozważanie tego typu obiektów w kategoriach
architektury ulotnej, architektury jednego dnia, czy

też architektury okazjonalnej. Nie ulega wątpliwości,
że problemy organizacyjne tych imprez nakazują
zapewnienie również bezpieczeństwa dla wszystkich ich uczestników, stąd można zaryzykować
tezę, iż w niektórych przypadkach należy sięgnąć
do metod innych niż architektura dziedzin. Nie bez
powodu mówi się o „miasteczkach namiotowych”,
które powstają właśnie niekiedy na jeden dzień,
a które w warunkach europejskich zwykle – o ile nie
są zaprojektowane, posiadają najprostszy podział
na strefy użytkowania i drogi dojazdów i dojść,
zapewniające uczestnikom ewentualną ewakuację.
W ten sposób namiot – oczywiście o odpowiedniej
wielkości w stosunku do pełnionej funkcji – jawi się
jako podstawowa forma architektoniczna w tego
typu przedsięwzięciach. Można mówić o formie
architektonicznej namiotu, ponieważ spełnia on
kryteria uprzednio wspomnianej tu definicji, jest przy
tym archetypicznym wręcz przykładem obiektu zarówno mobilnego jak i funkcjonalnego, pełniąc przy
tym funkcję przegrody – oddzielenia od przestrzeni
zewnętrznej. Zespoły namiotów tworzą również
przestrzenie publiczne, lub zmieniają relacje w istniejących przestrzeniach publicznych miast, jeśli
powstają w nich czasowo.
Kolejnym przykładem obiektów architektonicznych „jednego dnia” są stragany. Ich funkcja jest
oczywista, sprawdzona i utrwalona w wielowiekowej
tradycji wędrownych sprzedawców jarmarcznych
i odpustowych. Posiadają sprecyzowane cechy użytkowe oraz niewątpliwie formę, która również spełnia
przytoczoną uprzednio definicję. Estrady lub podesty
przeznaczone zwykle do występów lub ekspozycji
przemawiających osób są kolejnym przykładem
na krótki czas wznoszonych obiektów, o cechach
przynależnych mobilnym formom architektonicznym.
Jarmarki i odpusty stanowią istotny element tradycji
kulturowej, który wykształcił specyficzny i charakte-
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rystyczny typ przestrzeni publicznej, w zasadniczy
sposób zmieniający stałe relacje przestrzenne na
krótki czas.
Również z bardzo dawnych tradycji wywodzi się
spotykana do dzisiaj brama stawiana z okazji specjalnej wizyty, powrotu z niebezpiecznej wyprawy lub
w celu szczególnego uhonorowania osoby lub grupy
osób. Symboliczne znaczenie bramy [13] jest bardzo
silne w kulturach świata, poczynając od starożytności,
poprzez okres rzymski i całą cywilizację łacińską, do
współczesnych dalekowschodnich konotacji [14].
W Polsce zwyczaj stawiania trwałych bram jednak
przetrwał nadal, lecz są one tutaj i innych krajach bardzo rzadko elementem urozmaicającym przestrzeń
oraz posiadającym określoną symbolikę [15]. Bramy
okazjonalne są również ciekawym, choć krótkotrwałym reliktem, tradycyjnie budowanym na pewien okres
czasu, zwykle z okazji wizyt ważnych gości i niekiedy
większych wesel. Brama jest także ważnym symbolem
w kompozycji urbanistycznej [16], w każdym bardziej
ambitnym projekcie architektonicznym, o ile występuje konieczność zaakcentowania głównego wejścia
lub wykonania ogrodzenia projektowanego terenu.
Zwykle, w projektach domów jednorodzinnych, forma
bramy odzwierciedla stosunek projektanta do aktualnych trendów stylistycznych w sposób nawet bardziej
dobitny, niż forma architektoniczna budynku.
Gdyby sprowadzić czas trwania obiektu do okresu
jego eksploatacji, należałoby objąć analizą również te,
których budowa i następnie rozbiórka trwa dłużej, niż
czas ich eksploatacji, zwykle zamykający się w ciągu
jednego dnia. Są to głównie dwa typy obiektów, zbliżone funkcjonalnie, natomiast o innych odniesieniach
merytorycznych i formalnych. Mowa tu o ołtarzach oraz
estradach. Dla wielkich uroczystości ołtarze wnoszone
są często jako skomplikowane konstrukcyjnie i formalnie obiekty, mające za zadanie zapewnienie osłony

przed warunkami atmosferycznymi wielu osobom. Ich
forma architektoniczna, oprócz czysto utylitarnego –
musi zawierać jeszcze pewne przesłanie symboliczne,
wyrażone w sposób zapewniający czytelność przekazu
dla możliwie sporej ilości osób. Przekaz ten winien
być „plakatowy”, tzn. na tyle syntetyczny, aby jasno
można było rozpoznać treść symboliczną, wynikającą
z danej okoliczności. Estrady mają z kolei za zadanie
w możliwie skuteczny sposób skupiać uwagę na odbywającym się na nich pokazie oraz zapewnić izolację
w stosunku do tła, ewentualnie posiadać również
kulisy niezbędne dla przedstawienia lub choreografii.
Ponadto służą instalacji ekranów i urządzeń scenicznych, mających za zadanie stworzenie warunków dla
„iluzji” w postaci emitowanych oraz wyświetlanych
w różny sposób efektów wizualnych. Obserwowany
zwykle przerost estradowych efektów świetlnych nad
treścią przekazu, może wynikać z dążenia do podkreślenia unikalności chwili, czy też do intensyfikacji
wrażeń w krótkim czasie, jeśli nie częstokroć wprost
do maskowania jego pustki.
Tegoroczne (2010) weneckie Biennale Architektury,
mimo iż opowiadać miało na temat miejsca spotkań
– w bardzo dramatyczny sposób zwraca uwagę na
aspekt ulotności, który pojawia się w pracy Kondo [17].
Zestawia on stal schodów z mgłą i dymem, budując
w ten sposób kurtynę kryjącą postaci wchodzące
do „domu z mgły”. Ale także wskazuje na ulotność
dosłowną – katastrofa budowlana jako cel architektury [18] – nietrwałość struktury architektonicznej tak
lekkiej, że nie będącej w stanie zachować swej formy.
Po co jednak tworzyć formy ulotne, skoro do rangi
poważnego problemu urasta „ulatnianie się” [19] Holendrów z ich jak najbardziej trwałych budynków?
Architektura wirtualna – architektura – o ile można
w ogóle w ten sposób nazwać projekty powstałe
wyłącznie w przestrzeni Internetu, trwająca do chwili
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wyłączenia zasilania lub – zapisana w postaci zerojedynkowych ciągów cyfr istniejąca stale, lecz jedynie
w „matrixsie”. Zagadnienie, czy architektura jest tym,
czym można nazwać coś, co istnieje tylko jako wyobrażenie, myśl w postaci obrazu, rysunku lub pliku
i tylko tak długo, dopuki nie zostanie zniszczone – czy
architektura to jednak ta sama myśl przeobrażona
w rzeczywistą, dotykalną i materialną formę przestrzenną, a także istniejąca analogicznie długo – było
już przedmiotem opracowań monograficznych [20].
Niezależnie od wyników tych rozważań dla celów
niniejszego wywodu należy przyjąć, iż o architekturze

„dzisiaj” mówić można jedynie wtedy, gdy mamy
do czynienia z fizycznym, zrealizowanym obiektem,
choćby materia użyta do konstrukcji była tylko papierem japońskim lub folią napełnioną powietrzem.
W przeciwnym razie rozważać należałoby odrębny
„świat” architektury wirtualnej, co stanowi zupełnie
osobne zagadnienie, niewątpliwie wymagające również odrębnego opracowania.

Przypisy

[12] SANNA http://www.archdaily.com/28672/the-2009serpentine-gallery-pavilion-sanaa/, Zumthor http://www.
sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=19824,
[13] P. Patoczka, Ściany i bramy w krajobrazie, Wyd. PK,
Kraków 2000.
[14] D. Richie, A. Gorges, The temples of Kyoto, C.E. Tuttle
Com. Inc. Of Rutland Vermont &Tokio,1995, s. 50 – bramy
w ogrodach Kyoto.
[15] http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/TARNOW/Zabytki-i-atrakcje/Brama-Seklerska.
[16] D. Kozłowski, http://www.dariuszkozlowski.arch.pk.edu.
pl/index2.htm.
[17] Kondo Tetsuro http://www.designboom.com/weblog/cat/9/
view/11514/japanese-pavilion-at-venice-biennale-2010.html.
[18] Sou Fujimoto http://www.designboom.com/weblog/
cat/9/view/11325/sou-fujimoto-architects-at-venice-architecture-biennale-2010.html.
[19] W Holandii codziennie pustoszeje jedna farma, co
tydzień dwa kościoły, co miesiąc klasztor żeński www.rp.artykul/9150,535339-Czego-nie-widac-w Wenecji.html.
[20] P. Gajewski, Zapisy myśli o przestrzeni, Kraków 2001.
[21] http://www.dariuszkozlowski.arch.pk.edu.pl/index2.htm,
oraz http://www.dariuszkozlowski.arch.pk.edu.pl/projekty/
villa_olajossy.htm.

[1] I. Calvino, Niewidzialne miasta, Czytelnik, Warszawa
1975, II, s. 23.
[2] Pojęcie „obiekt tymczasowy” zdefiniowane jest zupełnie inaczej przez Prawo Budowlane (z dn. 07 lipca 1994 r.
z późn. zm., Dz. U. Nr 89 poz. 414, art. 3 p. 5).
[3] S. Lem, Cyberiada, WL, Kraków 2003.
[4] Calder, http://www.calder.org/home, Moore http://www.
henrymoore.com/.
[5] Przykładowo – Statua Wolności w Nowym Jorku
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Mount Rushmore, http://www.mtrushmore.net/
[7] Z. K. Zuziak, Piękno nie jedyne, Czasopismo Techniczne.
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&Hudson, London 2000, s. 93.
[9] B. Podhalański, E. Arvay-Podhalańska, Dzieło architektoniczne w kontekstach: witruwiańskim i cech dzieła literackiego, Czasopismo Techniczne z. 7, rok 106, s. 465.
[10] Tzn. posiada powierzchnię min. 1 m2, odpowiadającą
wskaźnikowi 0,25 m2/osobę.
[11] Np. baldachim noszony przez 4 osoby, który jest w dodatku mobilny i „ulotny”.

A może prawda tkwi w twierdzeniu, iż architektura
– to jest budowanie rzeczy fikcyjnych tak, by wyglądały
jak prawdziwe [21] właśnie dzisiaj?

Anna Porębska*

30 Sekund przestrzeni
30 Second of space
Architektura dnia dzisiejszego staje w obliczu niespotykanego wcześniej tempa życia, relatywizacji czasu
i przestrzeni, ich komercjalizacji. W przestrzeni, którą można uznać za alegorię współczesności, w klasycznej
junkspace – „przestrzeni duty-free”, tej akumulacji ludzkich dokonań, jak określa ją Rem Koolhaas – przy
gęsto, krzykliwie i chaotycznie obudowanej autostradzie Mediolan–Wenecja Jean Nouvel postawił ścianę
Foucaulta, jedyny stały kilometr we wszechświecie. Czerwony Kilometr.
Słowa kluczowe: czas, przestrzeń, percepcja, obraz, Jean Nouvel

Architecture of the present faces an unprecedented pace of life, a relativization of time and space, their
commercialization. In the space that may be considered an allegory of the present, a classic junkspace –
a duty-free space, a chaotic accumulation of our current achievement, as Rem Koolhaas defines it – along
densely, chaotically and loudly built around Milan–Venice highway, Jean Nouvel erected a Foucault’s wall:
the only fixed kilometre in the Universe. A Red Kilometre.
Keywords: time, space, image, perception, Jean Nouvel
The mother art is architecture.
Without an architecture of our own,
we have no soul of our own civilization.
Frank Lloyd Wright

Najistotniejsze dla architektury zmiany, jakie
dokonały się w XX wieku, dotyczą intensyfikacji
wszystkiego w stopniu wykluczającym stosowanie
tradycyjnych, historycznych wzorców. Zdaniem Paula
Virilio, szalone tempo naszych czasów dyktują technologie komunikacyjne – nieład, burzenie porządków,
unieważnienie przestrzeni i czasu oraz wynikająca
z tego utrata miejsc na rzecz nie-miejsc są wynikiem
tego dyktatu [1].

Jednym z architektów próbujących w swoich
pracach podejmować kwestie zmian zachodzących
we współczesnym świecie jest Jean Nouvel. Jego
kolejne realizacje bardzo się od siebie różnią – forma,
konstrukcja, faktura za każdym razem dostosowane
są do kontekstu. Metoda pozostaje ta sama, lecz
architektura za każdym razem wymyślana jest od
nowa. Zadaniem architekta jest dostosowanie się do
programu, spełnienie wymagań inwestora. Jednak
w swojej odpowiedzi wyraża kulturalną postawę swoich czasów, mówi Nouvel [2]. Wspomniana postawa
była jednym z tematów debaty pomiędzy Jeanem Nouvelem i Jeanem Baudrillardem [3]. Filozof na samym
początku zapytał architekta, czy architektura istnieje
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Czerwony Kilometr uchwycony z jadącego samochodu. Autor: Lorenzo Cotti ©

poza limitami narzucanymi przez rzeczywistość, czy
może jest częścią nie tyle rzeczywistości, co złudzenia społeczeństwa [4]. Społeczeństwa będącego
w nieustannym – fizycznym lub wirtualnym – ruchu.
Zaprojektowany w latach 2003–2004 i zrealizowany
w 2006 r. Czerwony Kilometr wydaje się architektonicznym dopełnieniem tej debaty, alegorią współczesnej architektury, społeczeństwa i cywilizacji.
Odcinek Mediolan–Bergamo został oddany
w 1927 roku i stopniowo obrastał budynkami. Proces
ten przyspieszył gwałtownie w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, w dobie boomu gospodarczego.
Dziś lombardzka A4 to coś więcej niż tylko autostrada. To raczej główna oś komunikacyjna padańskiej
megalopolis – wielkiego zurbanizowanego obszaru
północnych Włoch. To nowy rodzaj przestrzeni będący zaprzeczeniem klasycznej koncepcji civitas,
użytkowany przez nowy rodzaj obywateli, przemierzających ją tam i z powrotem każdego dnia,
w drodze do pracy, domu, baru, kina, stadionu; nowy
autostradowy flaneryzm w continuum nie-miejsc

z jednej i niekończącej się – bo nie posiadającej granicy – przestrzeni miasta z drugiej strony. Przestrzeń
ta, mierzona czasem potrzebnym do jej przebycia,
różnym w zależności od pory dnia, staje się przestrzenią elastyczną, nie mającą stałego, fizycznego
wymiaru, spłaszczoną do obrazu widzianego przez
okna samochodu [5]. W pewnym momencie tego
czasoprzestrzennego fotoplastikonu stoi długa na
kilometr, czerwona ściana.
Czerwony Kilometr to komercyjno-biurowo-hotelowy kompleks zakrojony na dużą skalę. Pierwszą firmą,
która zdecydowała się wziąć udział w tej inwestycji,
była Brembo S.p.a., producent układów hamulcowych
zaopatrujący luksusowe marki i stajnie wyścigowe.
Czerwień to nie tylko kolor sportowych bolidów – ma
według projektanta znaczenie symboliczne, oznacza
się nim osie, przekroje, granice. Lśniąca, intensywnie
czerwona linia oddziela od siebie dwa światy – świat
człowieka i natury od świata maszyn i asfaltu, miejsce
od nie-miejsca. Przed czerwoną ścianą rozciąga się
olbrzymia płyta parkingowa (również czerwona), za
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nią kryje się układ lekkich, transparentnych, prostokreślnych brył tonących w zieleni, gdzie otaczający
krajobraz wydaje się przenikać do wydzielanych
szklanymi taflami wnętrz. Pośrodku, dzieląc ciszę od
hałasu, naturę od techniki, stoi bariera, granica, linia
demarkacyjna, całkowicie abstrakcyjna i przy całym
swym ogromie niematerialna – w lśniących czerwonych panelach każdy ze światów ma swoją kontynuację w nieskończoności lustrzanego odbicia.
Poszukiwanie niematerialności to swoisty leitmotiv
twórczości francuskiego architekta. Nie jestem magikiem – mówi Nouvel – ale próbuję tworzyć przestrzeń,
która byłaby umysłowym przedłużeniem wzroku. (…)
A gdybym powiedział, że budynek nie leży pomiędzy obserwatorem a horyzontem, tylko jest częścią
tego horyzontu? Co by się stało, gdyby stracił swą
materialność? – pyta [6]. W paryskiej siedzibie Fundacji Cartiera jego projektu (1994) trudno rozróżnić
widzialne, niewidzialne, odbite. Nie mamy pewności,
czy drzewo, które widzimy, istnieje naprawdę i gdzie
się znajduje – przed szybą, za szybą, a może tylko
się w niej odbija. Nie wiadomo, czy patrzymy przez
szklaną taflę na niebo, czy może widzimy odbicie
nieba na szybie. Jest to w pełni celowy zabieg kompozycyjny [7] przypominający nie tylko „znikający punkt”
w japońskich ogrodach – w których nie wiemy, czy
ogród już się kończy, czy może rozciąga dalej – lecz
także optyczne sztuczki Daniela Burena.
O siedzibie Fundacji Cartiera mówiło się, że
zatrzymuje ruch uliczny. O Czerwonym Kilometrze
można powiedzieć, że zatrzymuje ruch autostradowy, choć paradoksalnie budynek ten najlepiej
poznaje się, mijając go, ponieważ jego prawdziwa
istota sprowadza się do ruchu i prędkości. To autostrada! Istnieje cała poetyka prędkości, od filmów
drogi po Wima Wendersa, poetyka asfaltu. Podróżujący autostradą również są częścią tej poezji [8]. Na
Autostradzie A4 Mediolan–Wenecja dopuszczalna
prędkość (rzadko respektowana) wynosi 130 km/h.

Oznacza to, że Czerwony Kilometr ma ok. 30 sekund
długości.
Trzy czwarte ludzi na tej planecie w ogóle nie myśli
o architekturze. Architektura jest zawsze odpowiedzią na
niezadane pytanie, mówi Nouvel [9]. Mniej więcej ten
sam odsetek nie zdaje sobie sprawy z otaczającej go
przestrzeni, nie tylko z braku możliwości odmierzania
jej własnym ciałem. Metr, jednostka układu SI, to odległość, jaką światło pokonuje w próżni w 1/299 792 458 s.
Wytyczenie metra w warunkach domowych, podobnie
jak odnalezienie go w przyrodzie, jest praktycznie
niemożliwe. Nie jest to miara, której nie sposób zgubić
[10]. 1000 metrów to abstrakcyjna wartość spoza skali
ludzkiego ciała, spoza skali architektury – fasada Pałacu
Zimowego wydaje się nieskończona, a ma przecież
„jedynie” 640 m długości. Wszystkie przebyte przez nas
kilometry zlewają się w jedną wartość czasową, której
nie jesteśmy w stanie podzielić na przestrzenne odcinki.
W pewnym momencie wszystko jest takie monotonne:
rano, południe, wieczór, przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość. Wszystko ciągle zaczyna się od nowa [11].
Kilometr w życiu codziennym jest wartością umowną,
w którą dla wygody zdecydowaliśmy się uwierzyć,
a która teraz zmaterializowała się w jedynym stałym
kilometrze we wszechświecie.
Nouvel akceptuje zachodzące zmiany, nie przeraża go ich tempo. Niezależnie od kształtu, jaki przyjmie
w przyszłości nasza cywilizacja, zawsze będzie w niej
miejsce dla architektury, zawsze będzie jakaś konkretna strategia jej zamieszkiwania, jakieś terytorium
do obrony. Nawet wychodząc z założenia, że miasto
zniknie w sensie fizycznym, jako obszar, zawsze
pozostanie architektoniczny akt; zawsze będziemy
potrzebować domu, jakiegoś miejsca do życia… [12].
Podkreśla, że przy dostępnych obecnie technologiach wszystko leży w rękach architekta, co składa na
jego barki olbrzymią odpowiedzialność. Mamy teraz
do czynienia z renesansem architektury. Jeśli chodzi
o przyszłość, je n’sais pas [13].
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[13] Corriere della Sera, op.cit.

BIBLIOGRAFIA
Baudrillard J., Nouvel J., The singular object of architecture,
University of Minnesota Press, Minneapolis 2002.
Koolhaas R., Junkspace, Quodlibet, Macerata 2006.
Le Corbusier, Verso una Architettura, Longanesi, Milano
2006.
Lynch K., The image of the city, MIT Press, Cambridge MA
1960.
Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, Aletheia,
Warszawa 2001.
Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego
miasta, Universitas, Kraków 2005.
Wilkoszewska K. (red.), Czas przestrzeni, Universitas, Kraków 2006.

Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska*

Architektura i światło
Architecture and light
Artykuł dotyczy wpływu naturalnego oświetlenia na kreację współczesnej architektury. Światło słoneczne,
uwidaczniając architekturę, podkreśla jej walory estetyczno-przestrzenne oraz stanowi źródło energii. Od
najdawniejszych czasów miało wpływ na powstające budowle. Postęp w nauce i technologii poszerzył możliwości i zakres wykorzystania światła. Wzrastające oczekiwania i wymagania wobec architektury sprawiają,
że jego wpływ na projekty budynków oraz miast wzrasta.
Słowa kluczowe: architektura, architektura współczesna, światło w architekturze

The article applies to the influence of natural light on the creation of contemporary architecture. Sunlight
reveals the architecture, emphasizes the aesthetic and spatial qualities and is a source of energy. Since
ancient times it has had an impact on the erected buildings. Progress in science and technology expands
the possibilities for the use of light. Growing demands and expectations for the architecture, increases light’s
influence on the design of buildings and cities.
Keywords: architecture, contemporary architecture, light in architecture
Architektura w powszechnym pojęciu jest nauką
i sztuką projektowania, konstruowania i wykonywania
budowli przestrzennych. Najogólniej mówiąc, zajmuje
się kreowaniem przestrzeni niezbędnej do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka,
rozpatrywanych w różnych skalach – budynku, jego
wnętrza, osiedla, miasta, regionu. Projektowany obiekt
architektoniczny powinien odpowiadać zamierzonej
funkcji, wymaganiom technicznym, ekonomicznym
i estetycznym oraz przede wszystkim oczekiwaniom
jego użytkowników. Architekci realizują te zadania
przez kreatywne organizowanie poszczególnych komponentów obiektu, biorąc pod uwagę bryłę, przestrzeń,
formę, strukturę, materiały, światło i cień, akustykę,

program funkcjonalny oraz elementy pragmatyczne jak koszty, technologie i konstrukcje. Realizacja
obiektów architektonicznych wymaga korzystania
z osiągnięć innych dyscyplin, m.in. sztuki, filozofii,
inżynierii, techniki, budownictwa, statyki, socjologii,
psychologii, urbanistyki, nauk ekonomicznych. Celem
jest osiągnięcie równowagi aspektów funkcjonalnych,
ekonomicznych oraz artystycznych i estetycznych, co
odróżnia architekturę od inżynierii i sprawia, że prace
architektoniczne są postrzegane jako symbole kulturowe i polityczne oraz dzieła sztuki użytkowej.
Według Le Corbusiera architektura jest „grą brył
w świetle”. Światło jest jednym z najważniejszych
czynników definiujących architekturę. Światło w prze-

* Rogińska-Niesłuchowska Małgorzata, dr inż. arch., Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Sztuk Wizualnych.

324

strzeni architektonicznej jest odbierane w różnych
sferach jego oddziaływania:
– doświadczanie zmiennych w czasie, ulotnych wrażeń świetlnych;
– oddziaływanie na formę architektoniczną (podkreślanie i wzmacnianie obrazu bryły lub przeciwnie,
zakłócanie widoku poprzez deformacje, zanikanie,
iluzjonistyczne obrazy);
– definiowanie przestrzeni architektonicznej (określanie, podkreślanie granic lub ich przekraczanie,
podział, unifikację, hierarchizację);
– wprowadzanie znaczenia (kontekstu) poprzez działanie kontemplacyjne, metaforyczne, symboliczne,
duchowe;
– funkcji użytkowych (dostarczanie światła i ciepła).
W rozwiązaniach historycznych budowli widoczne
są ścisłe związki z lokalnymi warunkami nasłonecznienia. Od najdawniejszych czasów wykorzystywano
możliwości światła w kreowaniu plastyki brył architektonicznych oraz wnętrz. Starożytne społeczeństwa
wznosiły budowle, które czciły światło, jako źródło życia.
Światło było inspiracją. Architekci posługiwali się nim
jako tworzywem, traktując jako samodzielny element
kompozycji, a stosowane rozwiązania cechowała szczególna precyzja. Wykorzystywano światło do wyrażania
idei, filozofii i aktualnych trendów epoki. Historyczne
przykłady inspirowane działaniem światła to najsłynniejsze dzieła sztuki architektonicznej: Stonehenge,
świątynie i grobowce starożytnego Egiptu, antyczne
groby w Irlandii, Panteon rzymski, Kościół Hagia Sophia
w Konstantynopolu, gotyckie katedry i ottomańskie
meczety, falujące barokowe fasady i wnętrza Francesco
Borrominiego, „dematerializujące” rozwiązania wnętrz
kościołów Guarino Guarini jak San Lorenzo w Turynie,
kaplica w Ronchamp Le Corbusiera i inne.
Architektura współczesna znajduje zwolenników
i kontynuatorów twórczego wykorzystania światłą
słonecznego. Przykładem architektury, w której naturalne światło odgrywa samodzielną, pierwszoplanową

rolę, a projekcja światła i cienia stanowi treść projektu
jest twórczość Tadao Ando. W swoich projektach,
prostych i czytelnych w geometrii, Ando starannie
kontroluje drogę światła, dokładnie przewidując elementy oświetlone i kształty cieni w ciągu dnia. Każde
wprowadzenie promieni słonecznych do wnętrza jest
kontrolowane poprzez ich stłumienie lub odbicie.
Reprezentatywnym przykładem, wykorzystującym
również złudzenie irradiacji, jest Kościół Światła
w Osace (1989).
Kimbell Art Museum w Forh Worth (L. Kahn
1967–1972) jest przykładem celebracji światła dziennego oraz jego perfekcyjnego rozwiązania. Projektując oprawę dla kolekcji dzieł sztuki K. i V. Kimbell,
L. Kahn pragnął stworzyć przestrzeń o znaczeniu
metafizycznym, wyrażającą rzeczywistość absolutną,
w której istnieje sztuka. Punktem wyjścia była wizja
„ciszy” – wartości niewymiernej, która miała być
ukazana poprzez wymierne „światło”. Wizja ta była
tematem rozwijanym poprzez cały proces projektowania, w każdym elemencie wchodzącym w skład
projektu. Kahn osiągnął swój cel poprzez realizację strukturalnej jedności materiałów, przestrzeni
i światła. M. S. Millet nazywa uzyskany przez Kahna
efekt świętym światłem, które sugeruje wieczność,
nieśmiertelność miejsca.
W Instytucie Arabskim w Paryżu (1987), będącym symbolem dialogu kulturowego i politycznego
pomiędzy Wschodem a Zachodem, J. Nouvel nawiązuje do dekoracji stiukowych minaretu Samarra
w Iraku. Południowa elewacja budynku, zbudowana
ze zdalnie sterowanych światłoczułych paneli, jest
jego współczesną interpretacją. Architektura Muzeum
Sztuki Bellevue (S. Holl 1997–2000) wykorzystuje siłę
i kreatywność światła na wzór klasycznej świątyni.
Koncepcja oparta została na potrójnej idei pochodzącej od triady: sztuka, nauka, technologia, którym
muzeum jest poświęcone. Naturalne oświetlenie
w galeriach zaprojektowano z myślą o jego wymo-
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wie symbolicznej – trzy jakości naturalnego światła
symbolizują różne pojęcia czasu (liniowy, cykliczny,
gnostyczny). W przestrzeni zewnętrznej (Dziedziniec
Wody) wykorzystane zostały fizyczno-techniczne
efekty działania światła i wody na elewacji budynku.
Pełne symboliki światła jest Muzeum Żydowskie
w Berlinie (D. Libeskind 1989–2001) – zygzakowata
w planie i pokryta refleksyjną cynkową powłoką bryła
budynku przypomina błyskawicę. Wejścia światła poprzez wąskie szpary otworów w ciemnych korytarzach
wprowadzają akcję dramatyczną do wnętrz. Bardzo
starannie wyreżyserowana gra światła i ciemności
(kontrast świetlny – chiaroscuro, zjawisko fototropizmu i irradiacja – negatywy świetlne) w sekwencjach
pomieszczeń, stanowiących trasy zwiedzania muzeum, ma na celu silne psychologiczne oddziaływanie
na zwiedzającego.
Współczesne nurty architektoniczne w poszukiwaniu „nowej estetyki” i oryginalności wykorzystują
działanie światła w połączeniu z nowymi materiałami
i nowoczesną technologią. Uznając naturalne światło
za niezbędne dla zachowania łączności ze światem
zewnętrznym i uniknięcia wrażenia hermetycznego
zamknięcia, architektura zaawansowanej technologii,
chętnie stosuje śmiałe, nowatorskie rozwiązania. Zastosowanie szkła strukturalnego pozwala likwidować
pionowe i poziome bariery dla przepływu światła. Naturalne światło wprowadzane jest głęboko do wnętrza
budynku za pomocą odbić od lustrzanych powierzchni
reflektorów oraz wewnętrznych powierzchni szybów,
kanałów świetlnych oraz światłowodów. (M. Safdie
– Narodowa Galeria Kanady w Ottawie 1983–1988,
N. Foster – Crescent Wing w Sainsbury Centre for
Visual Arts Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich 1991, R. Piano – Muzeum Beyelera w Riehen
1992–1997, High Museum w Atlancie 1999–2005).
Architektura przezroczystości i dematerializacji
bazuje na działaniu światła. Jego zadaniem w tym
wypadku nie jest definiowanie bryły poprzez two-

rzenie kontrastów pomiędzy powierzchniami, lecz
przeciwnie „rozmywanie” konturów, zacieranie granic
między budynkiem a otoczeniem. Zasada osłabiania
kontrastów bazuje na zjawiskach przenikania, odbicia, załamania oraz penetracji światła. Bryły i fasady
budynków, pokryte nieokreślonymi i nieuchwytnymi
półcieniami, stają się trudne do zdefiniowania oraz
wyodrębnienia. Dzięki temu architektura zlewa się
z otoczeniem, ukrywa swoją kubaturę, nie stanowiąc
konkurencji dla istniejącego kontekstu. Przezroczyste i półprzezroczyste przegrody, wykonane ze szkła,
lustra, warstw światła oraz ekranów projekcyjnych
tworzą iluzję „poetycko-fizycznej dematerializacji”.
Cechy te są widoczne w eterycznej i wytwornej
w charakterze architekturze Jeana Nouvela (np. budynek galerii Fundacji Cartier w Paryżu – 1991–1994,
Muzeum Sztuki Prymitywnej Quai Branly w Paryżu
– 1999–2006).
Połączenie najnowszych technologii przeszkleń
wraz z nowoczesnymi systemami zacieniania stało
się estetycznym środkiem wyrazu, niemal stylem
czy modą nazwaną przez Fritz Griffin i Mariettę Millet
Shady Aesthetics. Estetyczny potencjał tych urządzeń znalazł swój wyraz w wielu pięknych formach,
kształtach i materiałach; od tradycyjnych żaluzji
przeciwsłonecznych, perforowanego metalu, siatki
drucianej do półprzezroczystych tworzyw sztucznych.
Integracja nowej technologii przeszkleń i systemów
zacieniania redefiniuje możliwości i estetyczną charakterystykę obudowy budynku (np. N. Foster – Carreé d’Art w Nîmes 1984–1995, R. Meier – Centrum
Sztuki J. P. Getty’ego 1984–1997). Spektakularnym
rozwiązaniem jest ogromny, poruszający się dach
żaluzjowy inspirowany skrzydłami ptaka (Burke Brise
Soleil) w Muzeum Sztuki Milwaukee (S. Calatrava
1994–2001). Znajdujący się ponad przeszklonym
głównym holem muzeum ekran słoneczny, złożony
z ruchomych stalowych żeber, wznosząc się i opadając kontroluje temperaturę i światło we wnętrzu.
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Jest on najbardziej charakterystycznym elementem
struktury muzeum i jego symbolem.
Światło w architekturze dekonstruktywizmu
F. O. Gehry’ego pogłębia wrażenie dekonstrukcji
i dematerializacji. Mimo, że sposób traktowania
budynku przypomina pracę nad ogromną rzeźbą,
naturalne oświetlenie nie służy uczytelnieniu, lecz
„rozmazaniu” i wizualnej destrukcji bryły. Odbicie
światła od pokrytej cienką powłoką tytanu elewacji ma
charakter odbicia rozrzuconego – tworzy niewyraźne
odbicia lustrzane, którym towarzyszy powstawanie
mikrobłysków oraz niewielkich, niezauważalnych
cieni. Błyszczące w świetle elewacje podlegają ciągłym zmianom, uzależnionym od natężenia światła,
stanu nieba, pory dnia i pory roku. Są także źródłem
światła dla otoczenia oraz wnętrz, do których może
być ono kierowane. Światło przez nieregularne
„rozprucia” nadaje wnętrzom charakter dynamiczny,
dając wrażenie ruchu (np. Weisman Museum of Art
w Minneapolis – 1990–1993, Muzeum Guggenheima
w Bilbao – 1991–1997).
Minimalizm wiele uwagi poświęca prowadzeniu
światła. Jego działanie jako najprostszego i najtańszego środka wyrazu, wykorzystywane jest tu w każdym
aspekcie: tworzącym i określającym przestrzeń, formę,
strukturę, symbolikę, materiał, fakturę, itd. Spektakularnym przykładem jest Kunsthaus w Bregencji (P. Zumthor 1990–1997), w którym cała koncepcja architektoniczna została podporządkowana idei wprowadzania
naturalnego światła do wnętrz ekspozycyjnych. Efekty
działania światła zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
obiektu – szczególna jakość światła w przestrzeni
ekspozycyjnej oraz bryła zewnętrzna odbierana jako
„wieża światła” – stanowią o wartościach funkcjonalnych i estetycznych tego projektu.
Wynikiem praktycznego zastosowania współczesnej nauki i technologii informacyjnej w architekturze
jest projektowanie komputacyjne – szerokie spektrum
metod projektowych, w których oprogramowanie

stanowi najbardziej istotny element tworzenia formy.
Wśród tych metod rozróżnia się dwie podstawowe
grupy: projektowanie parametryczne i projektowanie generatywne. Projektowanie parametryczne
polega na definiowaniu hierarchicznych zależności
pomiędzy obiektami geometrycznymi oraz pozwala
na szybkie przeglądanie wersji potencjalnych rozwiązań. W projektowaniu generatywnym do tworzenia
i optymalizacji pożądanej struktury wykorzystywane
są rozmaite algorytmy, często naśladujące naturalne
procesy (algorytmy genetyczne, sieci neuronowe,
algorytmy wykorzystujące procesy symulacji sztucznego życia, sztuczna inteligencja, metoda elementów
skończonych). Ich działanie polega na wytworzeniu
struktury emergentnej na skutek wielokrotnych iteracji – dopasowywania się elementów wyjściowych do
zadanych warunków.
Techniki projektowania parametrycznego są wykorzystywane w wielu znanych biurach architektonicznych
i inżynierskich (Foster+Partners, Grimshaw+Partners,
Zaha Hadid Architects, Frank Gehry, Arup, Aedas,
HOK Sport). Zrealizowane zostały również projekty
wykonane metodą projektowania generatywnego
np. szklane zadaszenie dziedzińca British Museum,
gdzie użyto algorytmu dynamicznej relaksacji w celu
zoptymalizowania naprężeń konstrukcyjnych oraz wielkości paneli szklanych. Również parametry oświetlenia
dziennego mogą być zadanymi warunkami, którym
zostaje podporządkowany obiekt. W projekcie zadaszenia stacji metra w Neapolu (Rogers Stirk Harbour +
Partners) konstruktorzy (firma Expedition Engineering)
wykorzystali algorytmy genetyczne, żeby zoptymalizować układ elementów strukturalnych zadaszenia
ze względu na ilość światła dziennego penetrującą
wnętrze stacji. Algorytmy generatywne znajdują również zastosowanie w urbanistyce, gdzie użycie zasad
samoorganizacji może pomóc w znalezieniu układów
przestrzennych najbardziej optymalnych, np. ze względu na nasłonecznienie. Odpowiednio zdefiniowane
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algorytmy mogą być odpowiedzialne za znalezienie
lokalizacji i orientacji przestrzennej poszczególnych
budynków, umożliwiając najlepsze korzyści z dostępnych widoków oraz naturalnego światła i nasłonecznienia. Symulacje komputerowe wirtualnego świata,
w którym odtworzone zostały warunki zbliżone do
naturalnych (grawitacja i oddziaływania zewnętrzne
wpływające na wytrzymałość konstrukcji) pozwalają
na poszukiwania form architektonicznych poprzez
użycie algorytmów sztucznej inteligencji, np. opartych
na regułach fototropizmu.
Efekty działanie światła w architekturze mają charakter uniwersalny, nadają jej wartość ponadczasową,
niezależną od obowiązujących stylów i trendów.
Korzyści ekonomiczne i zdrowotne, jakie daje naturalne oświetlenie oraz możliwość wykorzystywania
energii słonecznej czynią je ważnymi elementami

filozofii projektowania zrównoważonego. Symbolika
światła słonecznego kojarzy się z wartościami pozaziemskimi i duchowymi. Świadomość społeczna,
postęp w dziedzinie nauki i techniki budownictwa
oraz rewolucyjne metody projektowe, oparte na
technologach informacyjnych, pozwalają na bogatsze, pełniejsze i wielostronne wykorzystanie światła,
zwłaszcza naturalnego. Nowoczesne materiały,
silnie reagujące na światło, pozwalają uzyskiwać
niecodzienne, zaskakujące efekty wizualne. Pomimo
stałego rozwoju technologicznego oraz poszukiwań
nowych, oryginalnych stylów architektonicznych,
rola i zadania oraz pole oddziaływania architektury
pozostają niezmienne. Również pozycja architekta
pozostaje niezachwiana jako inicjatora i koordynatora
całego procesu projektowego, który musi posiadać
kontrolę nad jego rezultatami.
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Zwierciadło kondycji architektury – budynki wysokie
Tall buildings – a reflection of the condition
of architecture
Fascynacja podbojem wysokości skutecznie opiera się efemerycznym modom w architekturze i ujawniającemu się kryzysowi idei – coraz gorzej maskowanemu doskonałością narzędzi cyfrowych oddanych na
usługi architektów. W tym kontekście, forsowana w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego,
koncepcja bezwarunkowego niedopuszczenia na terenie Krakowa zabudowy wysokościowej, może okazać
się nieskuteczną formą ochrony. Obiecującą alternatywą pozostaje możliwość wyznaczenia na peryferiach
miasta optymalnej lokalizacji dla przyszłego zespołu wysokościowców.
Słowa kluczowe: architektura współczesna, budynki wysokie, Kraków

A fascination with the conquest of height effectively resists the ephemeral fashions in architecture and the
ever more evident crisis of ideas which is being less and less successfully masked by the perfection of the
digital instruments that are made available to the architects. In this context, the conception of an unconditional ban on the realization of high-rise buildings on the territory of Cracow, which is being promoted
in the city master plan, may turn out to be an ineffective form of defense. The possibility of designating
an optimal localization for the complex of future high-rise buildings on the outskirts of the city remains
a promising alternative.
Keywords: contemporary architecture, tall buildings, Cracow

Dziś architektury
Philip Jodidio, poszukując niestrudzenie przynajmniej jednej cechy wciąż jeszcze integrującej domenę
architektury współczesnej, przytacza opinię Richarda
Serry: Różnica pomiędzy sztuką i architekturą polega
na tym, że sztuka jest pozbawiona celu. Jednak owa
enigmatyczna „celowość”, mająca często niewiele
wspólnego z witruwiańską utilitas, nie stanowi już

atrybutu przesądzającego o przynależności bądź
wykluczeniu ze sfery architektury. Dobitnie obrazują
to przykłady dzieł, działań i deklaracji uznanych za
architektoniczne w siódmym, „kryzysowym” tomie
serii Architecture Now! Richard Lacayo stwierdza
wprawdzie, że (…) bardziej niż jakakolwiek inna forma
twórczości, architektura związana jest z prosperity, lecz
charakteru prezentowanych realizacji nie odmieniła
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znacząco globalna ekonomiczna zapaść. Architektura,
nawet ta powstająca po przekłuciu finansowej bańki
mydlanej, pozostaje witalna i twórcza, podsumowuje
Jodidio. Czy w tym kontekście pytanie o architekturę
dziś w ogóle warto zadawać? Przywołana przez organizatorów konferencji teza głosząca stały rozwój architektury – nieustanne wypieranie „dobrego” przez „lepsze”,
może wydawać się niezagrożona. Skąd zatem bierze
się prowokujące do stawiania pytań poczucie niedosytu i wrażenie stagnacji – w obszarze idei raczej niż
ekonomii? Ponowoczesna architektura, będąca (...)
wyrażeniem każdej idei, której twórca potrafi nadać
formę, nie powinna pozostawiać miejsca na rozczarowania. Niestety wizja pluralistycznego uniwersum
architektury, w którym każdy zdoła się odnaleźć, jest
niebezpiecznie bliska obrazowi totalnego chaosu.
Zdobycze burzliwej i wspaniałej rewolucji informacyjnej z wolna powszednieją. Okrzepł również
warsztat pracy architekta bazujący na mediach cyfrowych – otwierający nową erę kształtowania przestrzeni
rzeczywistych i wirtualnych. Postępujący proces
habituacji pozwala z rosnącym dystansem spojrzeć
na twórczość wspomaganą nawet najbardziej wyrafinowanymi programami komputerowymi. Na przekór
niemal obowiązkowej fascynacji kategorią „nowości”,
coraz łatwiej dostrzec powszechność zjawiska utożsamiania środka z celem: technologii ze sztuką.
Dziś oprócz potwierdzających regułę wyjątków,
odpowiedzią architektury na pytanie: Czy warto zajmować się przyszłością? jest zatracenie się w pędzie
ku nowoczesności. Rywalizacja o zawodowy prestiż
zmierza w kierunku kreowania „architektonicznych
newsów”, czyli niezwykle ważnych rzeczy, o których
wczoraj nie wiedzieliśmy, a jutro nie będziemy pamiętać.
Sztuka kształtowania przestrzeni, oszałamiająca
do niedawna mnogością oferowanych wyborów,
staje się męcząco przewidywalna w swej nieprzewidywalności.

Modelowi odbiorcy „target” współczesnego procesu projektowania, to nieodmiennie homo viator – zagubiony wędrowiec ery globalizacji, homo irrequietus
– gnany wewnętrznym niepokojem oraz zdefiniowany
przez Philippe’a Muray’a homo festivus – zadowolony
z siebie mieszkaniec nowej rzeczywistości, który świętuje fakt, że świętuje.
Poszukiwanie nowego wymiaru komunikacji, chęć
zwiększenia siły oddziaływania architektury przez
przekształcenie jej w „spektakl” mogący konkurować
z ofertą mediów cyfrowych, pogłębia kryzys miast.
Tkanka urbanistyczna przekształca się w niezobowiązujący ciągłością ani konsekwencją kolaż. Wbrew
powszechnym tendencjom do deregulacji zdają się
podążać nurty architektury etno- i ekocentrycznej. Ale
architektura tożsamościowa sprawia obecnie wrażenie
oferty skierowanej głównie do kultur egzystujących
poza nawiasem globalnej cywilizacji konsumpcyjnej.
Z kolei modna ekoarchitektura okazuje się zbyt często
jedynie zabiegiem reklamowym, kolejnym energoi terenochłonnym polem efemerycznych poszukiwań,
nie rokujących znaczących spełnień. Napędzający
koniunkturę nieustanny recykling obiektów i idei
chce dziś uchodzić za bardziej przyjazny człowiekowi
i środowisku naturalnemu od opiewanej przez Johna
Ruskina trwałości – chyba najbardziej „ekologicznej”
cechy architektury.
Nie zrozumiecie sztuki, póki nie pojmiecie, że
w sztuce 1+1 może dać każdĄ liczbę z wyjątkiem 2
twierdził Pablo Picasso. Aby spróbować ogarnąć bieżący obraz architektury arytmetyka Picassa okazuje
się nieodzowna.
Dziś budynków wysokich
Paradoksy aktualnej kondycji architektury skupiają
projektowane współcześnie obiekty wysokie i wysokościowe. Ta sfera twórczości najpełniej obrazuje charakterystyczny splot racjonalnych postaw z myśleniem
życzeniowym, rozmijanie się deklaracji z działaniami

330

i rezultatów z oczekiwaniami. Fascynacja drapaczami chmur po raz kolejny okazuje się nieodłączną
składową dziejów sztuki kształtowania przestrzeni.
Pasmo porażek związanych z dotychczasowymi
wdrożeniami zabudowy wysokościowej w praktyce
urbanistycznej, fala zasadnej krytyki z pozycji humano- i ekocentrycznych teorii architektury, realna
groźba katastrof i zamachów oraz panująca recesja,
tylko w ograniczonym zakresie wpływają na dynamikę tego zjawiska. Co więcej, szlachetne XX-wieczne
utopie urbanistyczne, szalone plany kreślone pod
panowaniem totalitaryzmów oraz rezultaty rynkowej
gry o przestrzeń w warunkach demokracji, bledną
w obliczu współczesnych dokonań na tym polu.
Plan Voisin, plan Germania i nowojorski Manhattan
ustępują zabudowie, której spiritus movens stanowią
zadziwiające alianse utopii, wiar i dyktatur z gospodarką liberalną. Kraje niedemokratyczne chcą się obecnie
uczyć przede wszystkim od Chin, które są państwem
rządzonym przez autokratyczną monopartię, a jednocześnie bardzo szybko się rozwijają – podkreślał
Antoni Kamiński podczas tegorocznej Krakowskiej
Konferencji Wspólnoty Demokracji. Dodać należy, że
fascynacja dokonaniami krajów Bliskiego i Dalekiego
Wschodu nieobca jest również zachodnim demokracjom, gwałtownie poszukującym nowej recepty na
sukces. Fakt, że „azjatycki sen” (obejmujący również
niektóre ośrodki miejskie Ameryki Łacińskiej i Afryki)
realizowany jest najczęściej rękoma amerykańskich
i europejskich architektów przestaje już wystarczać
do zachowania dobrego samopoczucia.
Sześćset dziesięć metrów wysokości, mającej
uświetnić Igrzyska Azjatyckie 2010, wieży telewizyjnej
i widokowej w Guangzhou (Kanton) autorstwa holenderskiego zespołu IBA, nie jest wyłącznie związane
z wymogami emisji programów TV. Ten mistrzowski
popis inżynierskiej sprawności, przywodzący na myśl
wieżę Eiffla, zawdzięczamy w znaczącej mierze pysze
chińskiego inwestora.

Sześćset jeden metrów mierzyć będzie wieża
zegarowa wieńcząca kompleks hotelowy dla pielgrzymów, usytuowany tuż obok Wielkiego Meczetu
w Mekce. Cztery tarcze zegara, opatrzone sentencją
W imię Allaha, umieszczone na wysokości 400 metrów
i podświetlone milionami diod LED, wskazywać będą
godzinę, która dla miliarda muzułmanów stać się ma
odpowiednikiem czasu Greenwich. Czy kategoria
kiczu może jeszcze ogarnąć przedsięwzięcie o tak
szokującej skali?
Oddany do użytku w atmosferze karnawału wieżowiec Burj Khalifa, to w opinii inwestora nie tyle
przejaw (…) podboju wysokości i wyścigu o prestiż,
ale symbol zbiorowych aspiracji mieszkańców Dubaju, którzy potrafili śnić o niemożliwym i niemożliwe
osiągnąć.
Z kolei autor koncepcji budynku Adrian Smith
przekonuje, że inwestor pierwotnie planował wieżę
wysokości 550 metrów, a zasługą architekta, zainspirowanego wizją z filmu „Czarnoksiężnik z krainy Oz”,
było przekonanie klienta, by mierzył jeszcze wyżej….
W przypadku tej 828 metrowej budowli, stanowiącej
dominantę zespołu urbanistycznego wycenianego na
20 miliardów dolarów, prawda ustąpić musi miejsca
mitom – znakomicie sprawdzającym się w roli strategii
marketingowej. Absurdalna wysokość wieży okazała
się bowiem najlepszym gwarantem jej ukończenia
i sukcesu w dobie kryzysu, któremu nie oparły się
drapacze chmur o bardziej racjonalnych gabarytach.
Choć czarnoksiężnik z Oz okazał się szarlatanem, nikt
nie zyskałby na obaleniu nowego symbolu wyczekiwanej z utęsknieniem hossy.
W chwili gdy geniusz światowej architektury najwyraźniej rozważa przeprowadzkę na stałe do całkiem
nowych siedzib, Stany Zjednoczone starają się stworzyć wrażenie, że utraciły zainteresowanie podbojem
wysokości. Z tych samych pobudek Europa pragnie
przekonać samą siebie, że w wysokościowym wyścigu nigdy nie uczestniczyła. Zabiegom teoretyków
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zadają jednak kłam kolejne realizacje kryzysowych
obiektów „wysokich” – będących wyrazem niesłabnących aspiracji.
Taka jest właśnie Gateway Art Tower w kalifornijskim Culver City, autorstwa Erica Owena Mossa.
Dwudziestodwumetrowa budowla, o raczej słabo
umotywowanej funkcji informacyjno-widokowej, pretenduje niecodzienną formą i wysokością, o 5 metrów
przekraczającą obowiązujące w strefie sejsmicznego
zagrożenia normy, do miana symbolu rewitalizowanej
dzielnicy. Podobną rolę pełnić ma „struktura-sygnał”
autorstwa Stefana Giersa i Susanne Gabriel, zlokalizowana na pokopalnianych terenach Senftenbergu we
wschodnich Niemczech. Ta 30-metrowa „rdzewiejąca”
wieża widokowa (czy też jak chcą złośliwi pomnik
minionej chwały) uosabiać ma dążenia wyeksploatowanego i zdegradowanego regionu do ekologicznej
metamorfozy na miarę XXI wieku. Również projekt
grupy NOX, przewidywana do ukończenia w roku
2012 Latarnia Morska Amsterdamu, nie przekraczający 100 metrów wysokości budynek mieszkalnousługowy, skwapliwie wykorzystuje każdą szansę
wykreowania niepowtarzalnego i monumentalnego
wizerunku. Smukłość, zmienne refleksy w wodzie,
niejednoznaczny przekaz łączący cechy romantycznej
ruiny i ultranowoczesne rozwiązania – mają zapewnić
budynkowi sukces w bliskiej lecz nieprzewidywalnej
przyszłości.
Tu i teraz budynków wysokich
Pomysł wież w Krakowie – znakomity, wieże powinno się budować na peryferiach miasta, najlepiej
na odległych peryferiach. Najlepiej w Warszawie. Taką
opinię wyraził Dariusz Kozłowski podczas XI Międzynarodowego Triennale Architektury, komentując
przewrotny temat konkursu głównego: Trzeci wymiar
architektury – 50 wieżowców dla historycznego miasta
Krakowa. Gorąca dyskusja wokół stosowności kreowania zabudowy wysokościowej towarzyszy pracom

nad projektem nowego studium zagospodarowania
przestrzennego miasta i kolejnym próbom ukończenia
budowy wieżowca przy rondzie Mogilskim – owianego
złą sławą „szkieletora”
Propozycja kierującego zespołem tworzącym studium Jana Macieja Chmielewskiego, by „krakowskie
City” ulokować na Zabłociu, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum, wywołała powszechny
i ostry sprzeciw. W rezultacie Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zasugerowała całkowite
odstąpienie od formułowania jakichkolwiek wskazań
lokalizacyjnych dla zabudowy wysokościowej w Krakowie. Reakcje na tę decyzję podzieliły architektów
i opinię publiczną. Najnowsze projekty adaptacji
wieżowca przy rondzie Mogilskim budzą równie
sprzeczne odczucia. Historyzujące pomysły Hansa
Kolhoffa nie spotkały się z życzliwym przyjęciem.
Na większą przychylność krakowian liczyć może
koncepcja Biura Architektonicznego DDJM. Projekt,
według Marka Dunikowskiego, krakowski w formie
a kapitalistyczny w treści, nawiązuje do stylistyki
majestatycznego krakowskiego modernizmu i stać
się ma częścią zespołu kojarzonego z nowojorskim
Rockefeller Center. Nieustające protesty wzbudza
natomiast zamysł podwyższenia budynku. Dwie
dodatkowe kondygnacje mają w zamyśle pomieścić
najpiękniejszy punkt widokowy w Polsce.
Otwarte pozostaje pytanie, czy dla stworzenia doskonałego miejsca kontemplacji naprawdę warto zagrozić jednej z najpiękniejszych miejskich panoram.
Wnioski
Pluralistyczne i nierzadko targane sprzecznościami universum architektury współczesnej wymyka się
próbom syntetycznych ujęć – podważając nawet
zasadność podejmowania takich wysiłków.
Tryumfowi nieoznaczoności w architekturze opiera
się jednak niezmiennie fascynacja podbojem wysokości.
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Nie znająca ograniczeń czasowych i terytorialnych
tendencja do dążenia wzwyż, łączy atawistyczne
skłonności ze stałą potrzebą innowacji.
Budowle wysokie wciąż z powodzeniem oddziałują
na wyobraźnię – przyjmując role czcigodnych symboli
i komercyjno-prestiżowych fetyszy. Proteuszowa zdolność do wyrażenia każdej idei i łączenia nie dających
się pogodzić przeciwieństw, decyduje o nieprzemijającym sukcesie drapaczy chmur – w świecie architektury
podnoszącej zmienność do rangi sensu i celu.
W tym kontekście podejmowana dziś próba całkowitego wyrugowania współczesnej zabudowy wysokiej
z przestrzeni Krakowa może wzbudzać uzasadnione
wątpliwości. Wprawdzie to nie budynki wysokie decydują o metropolitalnym statusie miasta, lecz jednocześnie

dla licznych mieszkańców, inwestorów a nawet architektów stanowią nieodzowną oznakę metropolitalnych
aspiracji – samorealizującą się prognozę sukcesu.
Całkowicie zablokowany proces wielkoinwestycyjny stale poszukiwał będzie patologicznych dróg
realizacji.
Wciąż w pełni realne i zasadne wydaje się wyznaczenie w powstającym planie peryferyjnej strefy,
optymalnej z funkcjonalnego i krajobrazowego punktu
widzenia – zdolnej w przyszłości przyjąć zwartą grupę wieżowców. Bezkompromisowa obrona Krakowa
przed katastrofalną w skutkach inwazją wysokościowców okazać się może paradoksalnie mniej skuteczna,
od zabiegów zmierzających do kontrolowanej asymilacji zespołu takich obiektów.
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Dziś architektury. Kilka uwag
Today architectures. Several attentions
Definicja ustępuje ważnością informacji i autorskiej idei. Nie wszystko co powstaje jest architekturą, ale
z krytyką negatywną należy uważać. W dobie dominacji poszukiwania oryginalności i zadziwienia być może
potrzebna jest ewolucja etosu zawodowego architektów. W sztuce nie ma rozwoju, jest zmiana. Futurystyczne
wizje należy traktować poważnie, mogą być ostrzeżeniem.
Słowa kluczowe: definicja, informacja, idea, oryginalność, zarządzanie, wizje futurystyczne

The definition retires with the importance of the information and the author’s idea. Not all that she arises is
an architecture but with the negative criticism one ought to consider. In era of the domination of the quest
of the originality and amazings to maybe is necessary the evolution of the professional ethos of architects.
In the art there is no development, is the change. Futuristic visions one ought to treat seriously, they can
be a warning.
Keywords: the definition, the information, the idea, the originality, the management, futuristic visions
Wstęp
Architektura dziś to temat obszerny, skomplikowany i trudny. Architektura ewoluuje z niebywałą szybkością w dialogu z modą, polityką, ekonomią itd. [5].
„Dziś” architektury właściwie nie istnieje, a to co jest to
wypadkowa tego co już było lub może będzie. Postęp
techniczny i technologiczny dał architekturze szansę
nadążania za każdą zmianą naturalnie „szybkich”:
mody, technologii, polityki. Wystarczyło kilkanaście
lat, i tendencje twórcze z lat 90. XX wieku wydaje się
dziś być ledwie prehistorią dziś architektury. Obok
rzeczywistej pojawiła się wirtualna – istniejąca tylko
w sieci architektura – „ciekła”. Uznając rzeczywiste
muzea za „groby sztuki”, Asymptote przeniosło

architekturę do virtual reality, projektując muzeum
wirtualne i interaktywne [5], [6]. To co jeszcze niedawno było tylko futurystyczną imaginacją dziś staje
się rzeczywistością.
Do tez, kilka uwag:
XX (Definicja). Pierwsza reakcja wyobraźni na zadany
temat wsparta talentem, odwagą, inspiracją, informacją (technika, technologia, ekonomia itp.), to schemat
– wg autora – działania projektowego. Brak definicji
architektury w tym zestawieniu nie razi. ‘Pierwsza
reakcja wyobraźni na zadany temat’ – de facto pierwsza myśl, może już być tworzywem dzieła. Projektant potrzebuje wielorakiej informacji a nie definicji.

* Skalski Jan, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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Jakość informacji w różnej postaci – zdobytej wiedzy,
doświadczenia, wymogów sztuki projektowania i realizacji – decydować będzie w przyszłości o jakości
„ukształtowania przestrzeni”. Nie tylko ona. Każdy
z wymienionych czynników w jakiejś mierze wyprzedza znaczenie tworzenia definicji architektury.
Projektant nie myśli o definicji. Projektowanie samo
w sobie jest tajemniczą zdolnością człowieka wymagającą talentu, odwagi, wytrwałości, konsekwencji,
wiedzy, doświadczenia oraz komputera (oczywiście
pieniędzy też). W twórczości artystycznej wszelkie
tworzenie definicji może być nawet stratą czasu. Traktowane jako określenie a nie definicja stwierdzenie:
‘sztuka kształtowania przestrzeni’ jest trafne i musi
wystarczyć.
XX (Teoria). Fakt, teorie autorskie można obecnie
uznać za najważniejsze, ale… na ile dana teoria jest
rzeczywiście autorska? A jeśli naśladownictwem, to
gdzie leży granica pomiędzy inspiracją a plagiatem?
Teorie autorskie mogą być też kompilacjami innych
teorii wcześniejszych lub współczesnych. Dalej – kiedy wypracowaną i jak? Jaki kredyt zaufania powinien
mieć autor by w swojej teorii być wiarygodnym?
Niestety, konsekwencje pomyłek w tym względzie
ujawniają się zbyt późno. Obecnie z reguły, każdy
„sobie rzepkę skrobie” ewentualnie w gronie naśladowców i pochlebców. Powodzenie teorii autorskiej
zależy też od „siły przebicia” osobowości twórczej
oraz sprzyjających okoliczności. Brak obowiązujących doktryn spowodował „wysyp” wielu kierunków
poszukiwań twórczych, a w następstwie i teorii.
Czasem są one dziwaczne, ale wiele oryginalnych,
ciekawych i może z przyszłością. Każde zjawisko
wzięte z życia społecznego, politycznego, mody czy
szeroko rozumianej kultury może stać się inspiracją
dla kierunku twórczego i nowej teorii. Niestety w tym
multimedialnym szumie zdarza się, iż ten jest bardziej
widoczny, kto dba o nie zawsze uczciwą autoreklamę.
Każdy medal ma dwie strony.

XX (Obszar). Odpowiedź na pytanie „czy wszystko
można nazwać architekturą” jest wbrew pozorom
złożona i trudna. Może nie, choć… „patyna” wieków
„wybacza nie jedno”. Należy uważać. Obiekty w swoim czasie wyśmiewane dziś są pomnikami. Nawet jeśli
nie udane to w kontekście pewnego układu mogą
być potrzebne właśnie takie jakie są. Mówi się też
o architekturze „kultowej” czyli ani ładnej ani brzydkiej
ale mającej w sobie coś. Coś nie definiowalnego.
Czyż o wartości dzieła nie decydują też kontrowersje
na jego temat? Dzieło zawsze wywołuje za i przeciw.
Znaczy to że jest nim. Dawno już zaczęto atakować
ikony sztuki. Powstawały prześmiewcze wręcz szydercze destrukty, ale nie pozbawione ekspresji, czyli
co bardzo ważne „wyrazu” i treści. Obojętnie czy
to kpina czy powaga, a może żart, domalowanie
wąsów Damie z paryskiego Luwru, zaprzeczenie
„nietykalnego”, zdarzyło się już blisko sto lat temu.
Dzieło sztuki „żyje” w świecie, w którym wszystko mija
i także CZAS a nie tylko krytycy i opinia publiczna
decyduje o jego być albo nie. Coraz mniej budowania
„na 100 lat” prowokuje do eksperymentowania. To
paradoks, ale koszmarki architektoniczne powstają
też „dzięki” temu. W połowie lat 90. XX wieku krytycy
wyodrębnili pewne tendencje a w nich kierunki twórcze [4]. Zbadanie dorobku attitudes, performances,
form exploded, a second nature, i a pixel architecture
dziś byłoby pewnie „cenną” pomocą w poszukiwaniu
odpowiedzi na pytanie „czy wszystko można nazwać
architekturą”? A czy jest architekturą wspomniana
wyżej, ta która funkcjonuje ‘na click’ jedynie w vr [8],
[9] albo architektura (scenografia?) projektowana dla
koncertów i imprez plenerowych [7]?
XX (Oryginalność). Dążenie do zadziwienia, pomysłowość, oryginalność (dziwaczność?, formalizm?),
popis z zastosowaniem hitów postępu technologicznego i technicznego [3], chęć bycia modnym podług
dyktatu „kreatorów” stylu życia, ekologiczny „szpan”
[10], [2] faktycznie, aktualnie, decydują o obliczu

335

architektury. Zadziwienie może być pozytywne lub
negatywne (czasem zamienia się w rozczarowanie).
Oryginalność kojarzy się raczej pozytywne, lecz o nią
trudno. Architektura dziś zdaje się nie tylko nie mieć
definicji (pewnie nigdy nie miała) ale i tożsamości.
Ani piękna, ani brzydka może jedynie „kultowa” –
cokolwiek by miało to znaczyć. Naśladuje, powtarza, „rozpycha się łokciami”, dużo w niej neo- to
neo- tamto, mody – „cieknie” (liquid) jak informacja
[8] ale tak naprawdę (choć nie zawsze) jest nijaka.
Jest modna – „to się nosi w tym sezonie”. Niestety
nijakość jest zasadniczym wrogiem sztuki. Czy zatem
architektura dziś jest dziełem sztuki? Przeszłości
nie odrzuciła. Wszak to bardzo trudne. Sto lat temu
futuryści bardziej chcieli tego dokonać niż dokonali.
Nawet dla „nieograniczonej” wolności twórczej to
niełatwe. Obecnych artystów mniej lub trwale wiele
łączy z przeszłością. Artystyczny komentarz zdarzeń
dyskretnie „zerka” wstecz (dyskretnie, by wydawało
się że jest stwórcą, a nie tylko twórcą). Ciągle aktywne
są też różne sentymenty i resentymenty.
XX (Architekt). Architekt jako koordynator pracy zespołu specjalistów – niestety nazywany czasem wykształconym idiotą – „samowystarczalnym” sprawcą
dzieła nie jest i już nie będzie. Ten zawód transformuje. Wymagane jest ustawiczne dokształcanie się uzupełniające podstawy o znajomość ekonomii, prawa,
zarządzania, marketingu itp. To wiedza zdobywana
we „własnym zakresie”. Stan ten nie wynika z dyktatu
mody. Etos zawodu niestety może na tym ucierpieć
choćby dlatego iż etos (jako kodeks zasad) kojarzy
się z czymś stałym i niezmiennym. Tymczasem nigdy
bardziej niż dziś, widać jak wszystko „płynie”. Być
może potrzebna jest stała aktualizacja kodeksu jak
periodyku? Ale jak? I czy ma to sens? To trudny temat. Już w czasach Witruwiusza były z tym problem.
Rynek usług projektowych jest „ciasny”. Architekci
pracują głównie dla elit finansowych. Zaspokojenie
często wygórowanych oczekiwań inwestora nie jest

łatwe. Uczciwa konstruktywna rywalizacja jest bardzo
trudna, co nie usprawiedliwia nadużyć.
XX (Rozwój). Co oznacza – w odniesieniu do architektury – rozwój, jak należy go rozumieć, według jakich
kryteriów go „mierzyć”? Czy jest widoczny w historii
architektury? Czy jest odróżnialny od postępu w technologii i technice? W sztuce postępu nie ma. Zestawienie: barokowy hełm kościoła św. Anny w Krakowie,
modernistyczna architektura lat międzywojennych
i awangardowe koncepcje liquid architecture NOX [8]
dzieli czasowo dużo. Pytanie brzmi: na czym – naturalnie jest to zestawienie mocno arbitralne – miałby
polegać rozwój pomiędzy jego elementami i w którą
stronę zmierzać? Nie wiadomo. Raczej zapyta ktoś, nie
bez racji, co ma jedno do drugiego i trzeciego? Nie
można utożsamiać technologii ze sztuką czyli środka
z celem. Technologia i technika może jednak wydać
dzieło sztuki. Wyodrębniono kiedyś kierunek twórczy
performance [4] dla dzieł czystej technologii i techniki.
Sztuka natomiast bardzo szybko reaguje na zmiany
w życiu społecznym politycznym itp. Sztuka się zmienia. Architektura Panteonu i inspirowana przepływem
bitów bajtów architektura NOX [8] to przykład zmiany
architektury lecz ani nie rozwoju, ani nie postępu.
XX (Przyszłość). Przyszłość nie jest całkowicie nieprzewidywalna. Planowanie wszak istnieje. Każdy
jeszcze niezrealizowany projekt jest w pewnym
sensie przewidywaniem przyszłości. Naturalnie jak
to z nieuprawnionym profetyzmem bywa, należy
zachować ostrożność – nie musi tak być, jak sobie
coś wizjonerzy wyobrażą. Jakiś procent przewidywań
może się jednak potwierdzić. I to niestety coś co budzi
już dziś niepokój. Fantazje mogą być ostrzeżeniem.
Ostrzegają o możliwych w przyszłości fatalnych skutkach dzisiejszych błędów w myśleniu i planowaniu.
Wizja Metropolis z lat międzywojennych już się gdzieś
realizuje. To jest niewątpliwie pozytywna rola fantazji.
Fantazje próbując obrazować przyszłość, ujawniają
potrzebę rozwagi dziś [1].

336

Podsumowanie
Jakie jest więc architektury dziś? Tworzywem jej
jest myśl, podstawą informacja, problemu definicji
nadal nie rozwiązano. Kształt jej nadają głównie własne
autorskie idee zapożyczenia i naśladownictwa. Mało
jest kontrowersji ideowych, ścierania się poglądów
czyli „zwykłego” artystycznego życia. Każda idea
jest akceptowalna jeśli ma mocne poparcie. Mimo to
odejście od wszystko ujednolicających i podporządkowujących sobie twórczość doktryn „wyszło” jednak
architekturze na dobre. Nie wszystko, co powstaje,
jest architekturą. Architekturze dziś brakuje chyba
tożsamości; „służy” bardziej przeszłości i – jak zwykle –

bliżej niekreślonej przyszłości. Z krytyką należy uważać
– „kultowy brzydal” zawsze może się okazać kiedyś
dziełem. Szpeci otoczenie, jest koszmarkiem, ale ma
coś w sobie – dlatego jest lubiany. Poszukiwanie oryginalności i zadziwienia wyzwala negatywne ludzkie
przywary. Na tym zjawisku szczególnie ‘żeruje’ pycha.
To w niektórych realizacjach widać. Zawód architekta
transformuje, wymagając znajomości zarządzania,
ekonomii, marketingu, prawa itp. Rozwija się i postępuje technologia oraz technika ale nie architektura.
Architektura się zmienia – to co prezentuje dziś to tylko
jej kolejne ‘wcielenie’. Futurystyczne wizje mogą być
ostrzeżeniem. Nie wolno ich lekceważyć [1], [4].
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Nowy idealizm?
Le corbusier, alexander i architektura generatywna
New idealism?
Le corbusier, alexander and generative design
Artykuł porusza problem udziału metod matematycznych w kreacji i interpretacji twórczości architektonicznej.
Poprzez analogię do teorii muzyki wskazuje możliwości ścisłego formalizowania zasad kształtujących styl
wypowiedzi. Wskazuje odmienność problematyki zadań przestrzennych wynikającą z komplikacji i wielości
uwarunkowań.
Bazując na wypowiedzi Christophera Alexandra – przedstawia szanse, jakie przynosi architekturze wykorzystanie zaawansowanych technik informatycznych. Dotyczą one zarówno praktyki projektowania, jak
i teoretycznych podstaw twórczości.
Słowa kluczowe: twórczość algorytmiczna, logika formalna, architektura generatywna, teoria architektury

The paper reflects on mathematical grounds for architectural creation and understanding. Theory of music
contributes analogy that enlightens how to develop style based on formal rules. However – complexity of
spatial problems is described as limitation for strict reasoning.
Following Christopher Alexander’s view – it shows new perspective that computation brings to architecture.
The perspective for design practice as well as theory.
Keywords: algorithmic design, formal logic, generative architecture, theory of architecture

Osiągnięcie kompozycyjnej czystości jest dla
sztuki formowania przestrzeni wyzwaniem. Wymogi
użyteczności i trwałości generują zaburzenia wpływające na komplikację rozwiązań. Pomimo to – fascynacja przejrzystością koncepcji wyznacza trwały,
asymptotyczny biegun, do którego architektura dąży
niezależnie od czasu i miejsca.

Rozważania teoretyczne w części, która skupia
się nad sferą pozaużytkową, dotyczą porządku i jego
wyznaczników. Poszukujemy narzędzi zdolnych koordynować proporcje, układ elementów i ich zależności. Już w szkole pitagorejskiej dostrzeżono związki
arytmetyki, geometrii, muzyki i astronomii (quadrivium), w czym upatrywano przesłanek pierwotnego
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ładu ogarniającego wszechświat. Architektura grecka
nie aspirowała do panteonu czterech sztuk. Mimo
to – odbijała blask czystej, muzycznej harmonii.
Na wzór skal tonalnych stosowała „porządki”, które zarysowały spektrum możliwości i wyznaczyły
granice. Porządki (skale) kształtowały doskonałość
dzieła nie tylko poprzez użycie odpowiednich form
(dźwięków), lecz dzięki harmonijnemu ich zestawianiu w grupy. Działo się to dzięki wykorzystaniu praw
fizyki (doświadczenia z drgającą struną) i proporcji
matematycznych – co symbolicznie zapisano w pitagorejskim tetraktysysie [1].
Poszukując znamion porządku docieramy zawsze
do reguł. Czy architektura zdolna jest formułować
zasady odpowiadające wymogom logiki, zasady które
tworzyłyby zarówno podstawy kreacji, jak i narzędzie
opisu gotowych dzieł?
Le Corbusier i Pierre Jeanneret zawarli w artykule
dla Almanachu l’Architecture moderne [2] postulaty
nazywane zasadami architektury modernistycznej: (1)
oddzielenie struktury nośnej i nienośnej, (2) ogród
na dachu, (3) wolny parter, (4) horyzontalne okna,
(5) wolna elewacja.
Interpretacja postulatów w świetle ścisłych reguł
logiki nastręcza trudności. Z pewnością nie spełniają
kryteriów Knutha, pozwalających traktować zapis jak
precyzyjną instrukcję [3]. Le Corbusier używa terminów praktycznych, warsztatowych – odnoszących się
do budowli zgodnych z jego własnym wyobrażeniem
(wynikającym z kontekstu miejsca i czasu).
Dla porównania, przedstawię tu dwa modele stylowe zapisane w teorii muzyki, jeden wspólczesny Le
Corbusierowi i jeden starszy o blisko dwieście lat:
Johann Joseph Fux sformalizował technikę prowadzenia głosów polifonii barokowej w czterech zasadach: (1) od konsonansu pełnego do konsonansu

pełnego należy postępować ruchem przeciwstawnym
lub równoległym, (2) od konsonansu pełnego do
niepełnego można przejść dowolnym z trzech postępowań, itd… [4].
Schoenbergowska instrukcja dzieła dodekafonicznego naśladuje styl wypowiedzi Fuxa: (1) seria
zawiera wszystkie dwanaście dźwięków skali półtonowej ułożone w konkretnym porządku, (2) żaden
z dźwięków nie pojawia się w serii więcej niż jeden
raz, itd… [5].
Obie definicje zawierają zamknięty zestaw reguł
dotyczących zależności pomiędzy dźwiękami –
w skali drobniejszej niż motyw czy fraza. Charakter
formalizacji zbliża sposób myślenia teoretyków do
metody algorytmicznej lub przy pewnych założeniach
– jest nią w istocie.
Chcąc dotrzeć do głębszych przesłanek formalnych architektury, porzucić musimy publicystyczny
tekst manifestu i sięgnąć do opisu struktury przestrzennej, który bazuje na obiektywnych kryteriach
geometrii.
Le Corbusier wyjaśniając genezę autorskiego
systemu miar, przywołuje postać Andreasa Speisera, profesora z Zurichu, którego prace na temat
ornamentyki egipskiej, muzyki Bacha i Beethovena
studiował. Wykorzystywały one zaawansowane techniki matematyczne (teoria liczb, teoria grup) dla opisu
dzieła sztuki. Wzbudziły zainteresowanie architekta
możliwościami obiektywizacji postrzegania.
W ślad za Speiserem podjął Le Corbusier próby
geometrycznej formalizacji rysunku fasady. Używał
tzw. linii regulacyjnych które pozwalały na definiowanie zasad kompozycyjnych zgodnie z proporcją
złotego podziału, spirali logarytmicznej itp.
Eiler Rasmussen przypisuje złotemu podziałowi
rolę głównej inspiracji w koncepcji Modulora [6].
W istocie był nią inny model matematyczny, który
zawdzięczamy trzynastowiecznej teorii liczb.
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Stosując rekurencyjną definicję:
Fn =
0		
dla n=0
		
1		
dla n=1
		
Fn-1 + Fn-2
dla n>1
otrzymamy ciąg liczb stanowiący algebraiczną paralelę dla geometrii złotego podziału. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21 itd. to pierwsze liczby Fibonacciego.
Ilorazy sąsiadujących wyrazów ciągu (Fn+1:Fn) tworzą
ciąg zbieżny: 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8 itd. Granicą tego
ciągu jest tzw. złota liczba Fibonacciego. Stąd Le Corbusier wywodzi ciąg proporcji tworzących modulor [7]:
Stojący człowiek z wyciągniętą ręką wpisany został
w prostokąt o bokach 226 i 86 cm. Podział całkowitej
wysokości na części: 226, 140, 86, 53, 33, 20 tworzy
tzw. błękitną serię Fibonacciego. Rozwinięcie połowy
wysokości = 113 cm (rzędna pępka) prowadzi do
uzyskania czerwonej serii: 183, 113, 70, 43 ,27, 16.
W poszukiwaniu idealnej harmonii Le Corbusier
skazany był na rozważania realizowane szkicem oraz
tradycyjnymi kalkulacjami. Problemy dopasowania
i weryfikacji efektów uwidoczniły się w wielokrotnych
korektach modulora. Fizyczna realizacja idei odmierzania rekurencyjną stelą i produkcji elementów
odpowiadających serii Fibonacciego okazała się
jeszcze trudniejsza. Proces realizacji budynku preferuje modularność i proporcje współmierne. Jednostka
marsylska choć konsekwentnie zharmonizowana – nie
była inwestycją tanią i do dziś wymaga specjalnych
zabiegów w trakcie remontów i wyposażania wnętrz.
W połowie lat sześćdziesiątych, dekadę po powstaniu Jednostki, Christopher Alexander formułuje
tekst domykający wiele wątków rozpoczętych przez
Le Corbusiera. Dotyka on zarówno problemów użytkowej odpowiedniości, jak i czystości logicznej. Mówi
o kreacji form przestrzennych, ich organizacji, kształcie
i adekwatności funkcjonalnej [8]. Koncepcja waloryzacji
złożenia form i kontekstów bliska jest myśli F. L. Wrighta.

Forma – jak w architekturze organicznej – nie wynika
z funkcji (Sullivan), lecz raczej doskonale ją dopełnia
[9]. Pierwotną przyczynę istnienia sił i form tworzy amorficzność świata natury. Niejednorodna struktura rzeczy,
która otacza człowieka wywołuje napięcia i umożliwia
ich równoważenie. Podstawą działalności twórczej,
w szczególności zaś architektury, jest poszukiwanie
odpowiednich złożeń form i kontekstów.
Alexander rozumie trudność wynikającą z małej
wydajności narzędzi klasycznej logiki aplikowanej do
zadań ery poprzemysłowej. Nie uważa jednak, by
wynikała stąd teza o nielogiczności świata, czy nieadekwatności zasad matematyki w jego interpretacji.
Przeciwnie, sugeruje konieczność rozszerzenia asortymentu narzędzi ścisłego rozumowania i skorzystania
z najnowszych zdobyczy w tej dziedzinie.
Krótko przed wprowadzeniem maszyn liczących
do powszechnego użycia Alexander przewiduje przełom w metodologii projektowania. Sugeruje, że rozwój
technik matematycznych pomoże w rozumieniu zasad
rządzących naturą. W konsekwencji zaś – przyczyni
się do większej trafności interpretacji kontekstu i jakości dopasowania tworzonych form.
Dokonania współczesności potwierdzają te przewidywania. Wykorzystanie zdolności obliczeniowej
komputerów pozwoliło praktycznie sprawdzić wiele
koncepcji dotyczących praw natury. Poznanie reguł
stało się podstawą dla eksperymentów formalnych.
Te z kolei – tworzą podstawę dla projektowania.
Łatwo zauważyć, jak bardzo inspirujące może być
dla architektury myślenie generatywne. Materialna
postać dzieła, jego skala, złożoność uwarunkowań
wprowadzają do decyzji twórczych czynnik niepewności. Wśród projektów dotyczących podobnych
problemów spotykamy rozmaite rozwiązania. Deleuze
postuluje w tym kontekście rozgraniczenie terminów
różnorodności i różnicy [10]. Każe zaakceptować
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wielość możliwych rozwiązań oraz przyjąć probabilistyczne potwierdzenia poprawności.
Technologia komputerowa katalizuje rozwój architektury nie tylko przez automatyzację zadań. Dokonuje tego w wielu polach poczynając od dyskursu a na
przemyśle budowlanym kończąc. W podsumowaniu
chciałbym przywołać trzy przykłady koncepcji ilustrujących wpływ metod informacyjnych na kreację
architektoniczną. Pozwalają one dostrzec rozszerzenie pola dostępnych działań przestrzennych oraz
wzmocnienie ich podbudowy teoretycznej.
Praca Jose Pinto Duarte o automatycznym wytwarzaniu domów mieszkalnych [11] ukazuje analityczną zdolność procedur informatycznych. Poprzez
zastosowanie parametrycznej gramatyki kształtów
[12] przetwarza dane dotyczące projektu Alvaro
Sizy zrealizowanego w osiedlu Malagueira. Ustala
reguły zapewniające utrzymanie charakterystycznej
geometrii, narzuca wymagania wynikające z życzeń
użytkowych i lokalizacji. Na tej podstawie buduje
założenia systemu, który generuje projekty domów
spójnych z wzorcem stylowym i odpowiadających
jednostkowym uwarunkowaniom.
Projekt Petera Cooka i Colina Fourniera zrealizowany w 2003 roku w Grazu pokazuje jak dzięki parametryzacji procesu zrealizowano ideę, która czekała
na tę szansę przez ponad trzydzieści lat. Organiczny
kształt domu sztuki zbieżny jest ze szkicami Rona
Herrona, które ukazały się w jednym z zeszytów
grupy Archigram [13]. Kontrola geometrii wymagała
zastosowania narzędzi parametrycznych: fizyczne
modele skanowano, optymalizowano i poddawano
obróbce w środowisku CAD. Odwzorowanie w skali
budowlanej dokonało się przez wykonanie kopyt
frezowanych numerycznie i odciśnięcia ponad tysiąca
łupin szkła organicznego.

Basen olimpijski w Pekinie zrealizowany według
koncepcji australijskiego biura PTW Architects to
jeden z najdobitniejszych przykładów integracji wielu
procesów symulacji i generacji w wirtualnym środowisku analitycznym.
Ideę alegorii wodnej piany ucieleśniono dzięki algorytmowi sieci Weaire-Phelana [14]. Realizacja w skali
rzeczywistej wymagała optymalizacji elementów rusztu
i symulacji pracy konstrukcji. Cięcie membran EPDM
ze względu na nieregularny kształt komórek wykonywały urządzenia sterowane numerycznie. Modele
stanów użytkowych pozwoliły przewidzieć nagrzewanie
obiektu, opływ pary wodnej, wentylację, pożar i na tej
podstawie dobrać optymalne parametry projektu.
Kontestując wartość technologii komputerowej
jako narzędzia działań twórczych podnosimy często
opozycję ludzkiej intuicji i „bezdusznych” procedur
pracy maszyny. Czy słusznie?
Już na wstępie rozwoju technologii informacyjnej
pojawiła się idea zbliżenia sposobu pracy maszyn
liczących do procesów obecnych w naturze [15]. Pionierzy komputeryzacji: Alan Turing, John von Neumann
wywodzili swe koncepcje kalkulacyjne z zainteresowań
przyrodniczych, psychologicznych fascynacji zarządzaniem zachowaniami organizmów i procesami uczenia
się. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych informatycy z wielu ośrodków pracowali niezależnie nad
możliwościami zastosowania metod ewolucyjnych do
rozwiązywania konkretnych problemów technicznych.
Najważniejsze prace dotyczyły aerodynamiki (Rechenberg 1965; Schwefel 1975) optymalizacji i maszyn
samouczących (Friedman 1959; Bledsoe 1961).
Tak jak przewidywał Alexander – przytłoczony
rosnącą komplikacją zagadnień człowiek ery przemysłowej wynalazł techniki wspomagające analizę.
Nie są to narzędzia obce, stojące w opozycji do
naturalnego sposobu rozumowania. Przeciwnie –
wzmacniają naturalne zdolności umysłu.
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Tomasz Smuga*

DOM POLI
POLI HOUSE
Na półwyspie Coliumo w Chile, w mało zaludnionym, rybacko-rolniczym miasteczku, architekci Pezo von
Ellrichsheasen zaprojektowali dom o niespotykanym, dwufunkcyjnym programie.
Monumentalna bryła ma na celu integrować intymną przestrzeń cichego domu jednorodzinnego poza sezonem oraz otwartą przestrzeń do pracy artystycznej – w sezonie.
Słowa kluczowe: Pezo von Ellrichsheasen, dom, jednorodzinny, Chile, beton, Poli, klif, Coliumo

In Peninsula of Coliumo in Chile, in a small, low-populated rural-fishing village, a house of an unusual, double
function program was designed by Pezo von Ellrichsheasen architects. A monumental form is supposed to
integrate the intimate space of a quiet private, single family off season house and an open space for artistic
activity in season.
Keywords: Pezo von Ellrichsheasen, single family house, Chile, concrete, Poli, cliff, Coliumo.
Dziś sztuka jest zazwyczaj komentarzem 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 najważniejszą potrzebą twórcy jest chęć zadziwienia, a najważniejszą
kategorią współczesnej estetyki architektury – oryginalność [1]?
Na półwyspie Coliumo w Chile w mało zaludnionym, leniwym rybacko-rolniczym miasteczku odwiedzanym w sezonie przez nielicznych turystów powstał
dom o niespotykanym, wielofunkcyjnym programie.
Z budynku, umiejscowionego na szczycie klifu,
przesuniętego na granicę przepaści, rozpościera się
idylliczny widok. Niczym niezakłócona aż po horyzont

Oceanu Spokojnego szeroko otwarta przestrzeń,
emanuje ciszą i spokojem – brakiem jakichkolwiek
oznak życia. Wyjątek stanowią lokalne łodzie rybackie kilometry od brzegu oraz leniwie szybujące nad
domem pelikany. Wrażeń słuchowych dostarcza huk
roztrzaskujących się fal o kamienne podnóże klifu
oraz jednostajny szum wiatru. Dom jest wspólną
inwestycją czterech osób. Pary artystów – rzeźbiarki
Rosmarie Prim i malarza Eduardo Meissnera oraz
pary architektów – Sofii von Ellrichshausen i Mauricio Pezo (autorów projektu). Po zakupie działki
na początku projektowano dwa niezależne domy,
aby w roku 2003 dojść do wniosku, iż dom będzie
jeden, wspólny z nietypowym dwufunkcyjnym podziałem.

* Smuga Tomasz, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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Pokaźnych rozmiarów sześcienna betonowa forma domu (9×9×9 metrów) z widoczną zarówno na
zewnątrz jak i we wnętrzu fakturą przywołuje klasykę:
(…) Le Corbusier i jego beton brut, który zapoczątkował
kierunek zwany brutalizmem. Powierzchnie betonu ujawniały naturę układów drewnianych deskowań, w których
na budowie odlewano rzecz architektoniczną [4].
Ślady deskowania we wnętrzu architekt postanowił
delikatnie odróżnić od tych na zewnątrz. Pomalowane
czystą bielą rozświetlają oraz łagodzą odbiór przestrzeni mieszkalnej. Wprowadzają wrażenie spokoju
w kontraście do surowego, skalistego nadmorskiego
widoku za oknem. Monumentalna forma ma na celu
uchwycenie we wnętrzu intymnej przestrzeni cichego
domu jednorodzinnego poza sezonem oraz otwartej
przestrzeni towarzyskiej, sprzyjającej przebywaniu
w grupie i wspólnej pracy artystycznej – w sezonie.
Sprzeczne, wykluczające się funkcje stworzyły pretekst do zaprojektowania monumentalnej brutalistycznej formy, która balansuje na grze przeciwieństw.
Reprezentuje kameralną, cichą i nieformalną przestrzeń mieszkalną oraz oficjalną, publiczną przestrzeń
wystawienniczą. Łączące się przeciwieństwa można
by wymienić w dowolnej kolejności:
otwarte – zamknięte,
publiczne – prywatne,
hałaśliwe – ciche.
Aby forma budynku integrowała intymny świat
dwojga osób, a z drugiej strony sezonowe centrum
kultury miasteczka Coliumo zdecydowano nie nazywać pokoi według ich funkcji, a zostawić jedynie
puste przestrzenie we wnętrzu bryły o różnym stopniu
związku między nimi.
Konfiguracja układu pomieszczeń w przekroju poziomym jak i pionowym znosi tradycyjnie postrzegane
rzuty architektoniczne. Poszczególne kondygnacje
domu, w obrębie jednego piętra umieszczane są na
różnych wysokościach. Czasami komunikują się między sobą stopniami, a częściej pustką. Prześwity, puste

przestrzenie, czy liczne uskoki wysokości podłogi
stanowią przyczynek do swobodnego kształtowania
formy. Dzięki przyjętej i szczegółowo przeprowadzonej
idei możliwe jest takie drążenie okien na elewacjach,
że nieczytelna z zewnątrz staje się tradycyjna zasada
rytmicznie rozmieszczonych kondygnacji budynku.
Wycinane otwory (konsekwentnie w całym budynku stosuje się jeden kształt, kwadrat) w luźnych układach względem siebie, zyskują wyraz dzięki mocnej
grze światłocieniowej. Dodatkowo nietypowa grubość
ścian pozwala na wzmocnienie tego efektu. Ich rozmiar (1 metr szerokości) to tak naprawdę układ dwóch
równolegle rozmieszczonych ścian nośnych i pustki
między nimi. Zabieg ten pozwolił w pustej przestrzeni
stworzyć schowki na wszystkie meble i przedmioty
użytku domowego potrzebne do życia, ale zbędne
po przetransformowaniu domu w przestrzeń wystawową. Grubość ścian i mocny, kontrastowy efekt gry
światła i cienia uwydatnia rzeźbiarski charakter formy
architektonicznej.
Zestawianie brył i pustek w mocnych kontrastach
prowadzi do powstawania dzieł, które leżą na peryferiach architektury, bliżej sztuki teatru a czasem rzeźby.
Wciąż jednak należą one do architektury. Wprowadzenie
efektów wizualnych stanowi niekiedy trafne rozwiązanie
pewnych problemów, a niektórzy architekci tworzą swe
najlepsze dzieła wtedy, gdy dają się ponieść dramaturgii architektury. Co więcej, czasem całe epoki znajdują
w niej swój najprawdziwszy wyraz [3].
Pretekstem do stworzenia niezwykłej formy domu
była chęć uchwycenia w jednej monolitycznej bryle
zderzenia dwóch światów. Zadaniem było zgodne
i harmonijne zespolenie dwóch skrajnych funkcji bez
negatywnego wpływu jednego na drugi. Efektem natomiast – forma współczesnego domu. Architektura
Domu Dziś. Forma, która zaskakuje i forma, która
zadziwia. Jak mówi Maria Misiągiewicz: (…) tylko ona
decyduje o pięknie, wszystkie inne czynniki odgrywają
rolę ważną a jednak pomocniczą, drugorzędną [4].
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Architektura definiowana geometrią?
Architecture defined by geometry?
Obiekt architektoniczny tworzony jest z różnorodnych form geometrycznych. W obiektach architektonicznych
lat 50–70. tych XX w. można odnaleźć formy geometryczne, których zdefiniowanie możliwe jest na podstawie
analizy fotografii obiektu. Rozwój technik komputerowych wspomagających projektowanie odcisnął swoje
piętno na metodach projektowania i tworzenia obiektów architektonicznych. Przy opracowaniu dokumentacji
technicznej budynku powszechnym jest tworzenie parametrycznych modeli przestrzennych obiektu.
Słowa kluczowe: architektura, forma geometryczna obiektu architektonicznego

The architectural building is created by various geometrical forms. In the architectural buildings from the
50s – 70s of XX century it is possible to find geometrical forms which could be defined on the ground of the
analysis of building photos. Development of computer techniques aiding design affected methods of design
and creation of architectural buildings.
Keywords: architecture, geometrical form of architectural object
Poszukiwania nowej, współczesnej definicji architektury można rozpocząć od studiowania klasycznych
definicji – sformułowanej w I w. p.n.e. przez Witruwiusza – architektura polega na zachowaniu trzech zasad:
trwałości, użyteczności i piękna [9], definicji S. Giediona z 1941 r. – architektura jest odbiciem rzeczywistości, kształtującej się w warunkach czasu, przestrzeni
i środowiska społecznego [6], Le Corbusiera – architektura jest mądrą skorygowana grą brył w świetle
z 1966 r., powszechnej, encyklopedycznej – architektura to sztuka projektowania i wznoszenia budowli
mających oprócz wartości użytkowych także artystyczne
[8], czy też sformułowanej w 1957 r. przez B. Zevi –
architektura jest jak wielka, pusta w środku budowla,

do której człowiek wchodzi i wokół której się porusza
[15]. Można również sięgnąć, aby w pełni zrozumieć
prądy architektoniczne, które pojawiły się w architekturze schyłku XX i na początku XXI w., do deklaracji
z 1980 r. architektów z pracowni Coop Himmelb(l)au
– Mamy dość oglądania Palladia i innych historycznych
masek, gdyż nie chcemy pozbawiać architektury tego
wszystkiego, co sprawia, że czujemy się niepewnie.
Pragniemy architektury, która ma coś więcej do zaoferowania. Architektury, która krwawi, wyczerpuje, która
przekręca, a nawet łamie. Architektury, która rozpala,
która żądli, rozdziera i rwie się, rozciągana. Architektura
musi być dramatyczna, ostra, gładka, twarda, brutalna,
okrągła, czuła, kolorowa, obsceniczna, przypadkowa,

* Sroka-Bizoń Monika, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.
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wyśniona, bliska, odległa, wilgotna, sucha i zapierająca
dech. Martwa lub żywa. Jeżeli zimna, niech będzie tak
zimna jak blok lodu. Jeżeli gorąca, to tak gorąca jak
języki ognia. Architektura musi płonąć [3]. Podejmując
próbę sformułowania nowej definicji architektury przełomu XX i XXI w. można odwołać się do pojawiających
się w literaturze pojęć: architektura non-standard,
architektura fałdy, architektura cyfrowa, architektura
typu „blob”, hiperarchitektura. Można odwołać się do
koncepcji filozoficznych – dekonstruktywizmu Derridy,
konceptu fałdy Deleuze’a, do pojęcia hiperarchitektury,
hiperkształtu i hiperpowierzchni. Jednakże z punktu
widzenia architekta-geometry niezwykle interesującym zagadnieniem jest podjęcie próby zdefiniowania
niewielkiej części architektury, jaką jest forma geometryczna obiektu architektonicznego.
Formę architektoniczną obiektu budowlanego
można określić jako formę strukturalną. Forma strukturalna obiektu łączy w sobie względy użytkowe i estetyczne z wymaganiami budowlanymi (właściwości
materiałów, rodzaj konstrukcji, technologię wykonawstwa). Forma strukturalna jest ściśle określona gdy
jest stworzony model geometryczny projektowanego
obiektu. Elementami składowymi takiego modelu są
powierzchnie, nazywane również powłokami.

FUNKCJA

FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekty architektoniczne tworzone są z wykorzystaniem różnorodnych powierzchni. Architekci
prześcigają się w próbach tworzenia obiektów niezwykłych, zaskakujących, budzących podziw. Niekiedy
efekt niezwykłości obiektu udaje się osiągnąć twórcy
używającemu dość prostych „środków wyrazu” geometrycznego, jakimi są powierzchnie stopnia drugiego tzw. kwadryki – np. wykorzystując fragmenty sfery
(budynek Kongresu Narodowego w Brasilii, 1957 r.,
arch. O. Nimeyer; Opera w Sydney, 1957–1973, arch.
J. Utzon, przekrycie atrium w budynku „Złote Tarasy”
w Warszawie) lub stosując hiperboloidę jednopowłokową w Katedrze w Brasilii (1964), wprowadzając połączenie powierzchni walcowej i stożkowej w budynku
Muzeum Gugenheimma w Nowym Jorku (1956–1959
arch. L. Wright) lub też wykorzystując walec eliptyczny dla ukształtowania bryły budynku Biblioteki
Aleksandryjskiej w Aleksandrii (2002 r. proj. Snohetta), czy też wykorzystując stożek obrotowy (Hala
Widowiskowo Sportowa „Spodek” w Katowicach,
1959 r. arch. M. Gintowt, arch. M. Krasiński; Muzeum
Nemo w Amsterdamie, 1997 r., arch. Renzo Piano).
W czasach „architektury fałdu” i „architektury typu
blob” łamy czasopism architektonicznych wypełniają
przykłady obiektów architektonicznych tworzonych

ESTETYKA

TECHNIKA

FORMA
STRUKTURALNA

Schemat 1. Definiowanie formy geometrycznej obiektu architektonicznego

MODEL
GEOMETRYCZNY
OBIEKTU
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1. Katedra w Brasilii, arch. Oscar Nimeyer. Wykorzystanie hiperboloidy jednopowłokowej jako formy geometrycznej kształtującej obiekt architektoniczny 2. Hala Widowiskowo Sportowa „Spodek” w Katowicach, arch. M. Gintowt, M. Krasiński.
Wykorzystanie stożka obrotowego jako formy geometrycznej kształtującej obiekt architektoniczny 3. Walt Disney Hall, Los
Angeles, arch. F. O. Gehry. Wykorzystanie rozwijalnych powierzchni Beziera jako formy geometrycznej kształtującej obiekt
architektoniczny 4. Kunsthaus Muzeum, Graz, arch. P. Cook, C. Fournier. Wykorzystanie powierzchni biomorficznych jako
formy geometrycznej kształtującej obiekt architektoniczny.
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z użyciem bardziej dramatycznych w swoim wyrazie
geometrycznym środków wyrazu jakimi są powierzchnie kształtowane swobodnie: powierzchnie Bezier-a
(Walt Disney Hall, Los Angeles, 1999–2003, arch.
F. O. Gehry), powierzchnie krzywych sklejanych,
powierzchnie NURBS, powierzchnie biomorficzne
(Kunsthaus Muzeum, Graz, 2002–2003, wg projektu
P. Cooka i C. Fourniera) [7], [5], [9].
Zagadnienie formy geometrycznej obiektu architektonicznego może być analizowane w ujęciu katalogowym. W takiej formie stworzony katalog obiektów
architektonicznych opisanych językiem geometrii
może stanowić materiał ilustracyjny np. wykładów
z geometrii dla młodych adeptów architektury. [1],
[10], [11], [12], Jednakże bardziej intrygującym
zagadnieniem jest analiza procesu kształtowania
formy geometrycznej obiektu w czasie projektowania. Skomplikowana budowa formy geometrycznej
obiektu nasuwa pytanie – jak powstało dzieło? Pytanie szczególnie nurtujące w przypadku obiektów
architektonicznych projektowanych przez architekta
F. O’Gehry. W przypadku tego architekta metodologię
projektowania można opisać następującym schematem: konstrukcja rzeczywistego modelu obiektu,
skanowanie obiektu rzeczywistego z użyciem skanera
3D, tworzenie modelu wirtualnego obiektu przy użyciu
oprogramowania CAD/CAM [7]. Inną metodę pracy
przyjęli architekci projektujący muzeum Kunsthaus
w Grazu w Niemczech (spacelab/uk, spacelab Cook/
Fourier Gmbh). Koncepcja bryły obiektu powstała
na podstawie cyfrowego modelu obiektu, pierwotną
formą geometryczną była sfera, której parametryczny
model był następnie rozciągany tak, aby uzyskać
pożądany kształt. Uzyskany model był następnie
optymalizowany tak, aby konstrukcja kokonu mogła
pracować jako powłoka. Na podstawie modelu cyfrowego wykonano model rzeczywisty obiektu [5].
Na jakie etapy można proces kształtowania formy
geometrycznej obiektu podzielić? Jakich narzędzi

używa współczesny architekt na poszczególnych
etapach? Czy metody projektowania w zakresie
kształtowania geometrii obiektu zmieniają się na
przestrzeni czasu? Jeśli tak, to w jaki sposób? I jakie
są dalsze kierunki rozwoju? Na ile istotne jest samo
narzędzie, rozumiane w tym momencie jako wspomaganie komputerowe? Klasyfikacje powierzchni,
przedstawiane w publikacjach z dziedziny geometrii
wykreślnej ze względu na zdefiniowany sposób tworzenia rysunku powierzchni, pozwalają na wykonanie
rysunku powierzchni w sposób tradycyjny (wykreślenie), ale mogą być również wykorzystywane do
wykonywania opracowań projektowych z użyciem
programów typu CAD. W latach czterdziestych XX w.
potrzeby praktyczne w przemyśle lotniczym i samochodowym zainicjowały rozwój matematycznego
zapisu dowolnych form geometrycznych (freeform
geometry). Problemy – „jak cyfrowo zapisać zaprojektowaną powierzchnię” oraz „w jaki sposób przesłać
zaprojektowaną swobodnie kształtowaną formę geometryczną do sterowanych numerycznie urządzeń”
były podstawą tworzenia matematycznych algorytmów, możliwych do wykorzystania w programach
komputerowych wspomagających projektowanie.
R. Liming i J. Ferguson w firmie Boeing, S. Coons
w MIT, M. Sabin w British Aircraft Corporation, P. de
Casteljau w koncernie Citroen (algorytm de Casteljau) i P. Bezier w koncernie Renault (krzywe Beziera)
stworzyli rozwiązania dla przytaczanych wyżej problemów [4]. Dynamiczny rozwój technik komputerowych
wspomagających projektowanie, jaki miał miejsce
w ciągu ostatnich dwudziestu lat XX w. (i zachodzi
nadal), odcisnął swoje piętno również na metodach
projektowania i tworzenia obiektów architektonicznych. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej
budynku powszechne jest tworzenie parametrycznych
modeli przestrzennych obiektu z wykorzystaniem takich programów jak Rhino, czy CATIA. Często modele
takie powstają z użyciem skanerów trójwymiarowych
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(model rzeczywisty – skaner trójwymiarowy – model
cyfrowy). Można przypuszczać, że niektóre ze współczesnych obiektów architektonicznych nie zostałyby
zrealizowane bez użycia komputerowego wspomagania projektowania, zarówno na etapie projektowania jak i realizacji obiektu (np. Kunsthaus Museum
w Grazu). Jednakże wydaje się być zasadną teza,
iż twórca przystępujący do pracy projektowej, aby
w pełni świadomie kształtować formę geometryczną
obiektu architektonicznego powinien dysponować
odpowiednimi zasobami wiedzy geometrycznej. Powtarzając za Renzo Piano Komputer jest jak sprzęt do
karaoke. (…) Komputer nie zastąpi wiedzy i talentu.
Umiejętność opisania językiem geometrii obiektów
architektonicznych jest również, zdaniem autorki,
ważna dla krytyków i teoretyków architektury. Analiza
publikacji z zakresu architektury, formy architektonicznej, konstrukcji budowlanych i geometrii wykreślnej
pozwala wnioskować, iż brak jest spójności w zakre-

sie używanych w tych publikacjach podstawowych
pojęć geometrycznych. Najprostszym sposobem
porozumiewania jest mówienie tym samym językiem.
A język geometrii tak pięknie i jednoznacznie opisuje
architekturę. Publicysta, który myśl swoją wyraża za
pomocą słowa pisanego lub drukowanego, musi znać
alfabet swojego języka, musi umieć składać litery
w słowa, a słowa w zdania. Od dobrego publicysty
żądamy, aby dobrze opanował ortografię, gramatykę
i ducha swojego języka. Podobnie inżynier, który ma
wyrazić swoją myśl za pomocą rysunku, jako też inżynier, który na podstawie rysunku ma odczytać myśl
projektanta, musi znać zasady rysunkowego przedstawiania elementów przestrzeni, tj. punktów, prostych
i płaszczyzn, musi umieć składać z tych elementów
nieraz bardzo skomplikowane utwory przestrzenne.
Nauką, która zajmuje się się ową składnią, ortografią
i gramatyką języka inżynierów, projektantów i wykonawców jest geometria (…) [13].
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Anita Staszewska-Furmanek*

Przeszłość w wizjach przyszłości – jako przyczynek
do rozważań na temat rozwoju architektury
Past in ideas of future – consideration on the subject
of development in architecture
Artykuł dotyczy roli wizji i niezrealizowanych projektów w rozwoju architektury. W tym celu przedstawiono
dwa różne przykłady rozwiązań przestrzeni teatralnej z okresu międzywojennego, ich związki z przeszłością
oraz wpływ na kształtowanie modeli, które stworzono później. Prezentowane przykłady przedstawiają ciągłość
myśli teatralnej i architektonicznej. Podsumowanie analizy sugeruje zgodność praw charakterystycznych dla
rozwoju architektury przestrzeni teatru i rozwoju innych dziedzin nauki.
Słowa kluczowe: rozwój architektury, przestrzeń teatralna, ciągłość architektury
This article concerns the role of visions and unrealized projects in development of architecture. The presented
solutions of theatrical space show their inspirations of passed forms and their influence on the conceptions
of new models. They show continuation of idea in theatrical architecture. This analyse presents several
principes, which are characteristic in development in science.
Keywords: development of architecture, theatrical space, continuation of architecture

Artykuł porusza problem znaczenia wizji, koncepcji
i projektów niezrealizowanych w rozwoju architektury.
Dla potrzeb rozważań dokonano wyboru dwóch polskich rozwiązań przestrzeni teatralnej opracowanych
przez różnych autorów w okresie międzywojennym.
Przykłady te reprezentują czas szczególny, w którym dokonywała się druga faza Wielkiej Reformy Teatru. W ramach niej kontynuowano podjęte w okresie
młodopolskim poszukiwania takiej przestrzeni dla
widowiska teatralnego, która byłaby odpowiedzią
na aktualne potrzeby przemian o szerokim zakresie

na gruncie filozoficznym, społecznym, artystycznym
i organizacyjnym w teatrze.
Przypomnieć należy, że Reforma kontestowała
przede wszystkim przydatność ogólnie funkcjonującej
formy teatru barokowego, który charakteryzowała
scena pudełkowa. Po 1893 roku, uznanym umownie
za początek przemian w teatrze polskim, powstało
wiele interesujących wizji, koncepcji i projektów, które
nie zostały urzeczywistnione, ale na trwałe wpisały się
w dorobek myśli teatralnej i architektonicznej, wśród
nich przedstawiane poniżej.
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Pierwszy przykład – Scena pionowa Iwo Galla
– zaprezentowana przez twórcę w Budowniczym
tła scenicznego (1929–1931) [1], posiadała układ
osiowy: widownia – scena, podobny jak w teatrze
tradycyjnym. Jednocześnie brak ściany portalowej –
rozdzielającej teren gry i obserwacji – spowodował,
że uzyskano wnętrze jednoprzestrzenne. Oznaczało
to zarazem zerwanie z formą teatru włoskiego. Scena
i widownia tworzyły tu wprawdzie układ statyczny,
ale sama scena wyposażona w trzy poziomy, które
składały się z ruchomych pasm, stanowiła organizm
dynamiczny. Ruchomość pasów podłogi uzasadnił tu twórca korzyścią w pracy aktora, u którego
świadomość ruchu ciała wiązano ze świadomością
treści. Otwory drzwiowe w ścianie tła, zastępującego tradycyjny horyzont lub prospekt, dostępne
z poziomów sceny, przypominały drzwi w teatrze
starożytnym. Wiadomo też, że powróciły w Teatro
Olimpico. Związki z zasadami form budynku scenicznego zaczerpniętymi z teatru starożytnego wydają się
być wyraźne, ale można się też dopatrywać wpływu
scen wielopoziomowych z teatru średniowiecznego
i elżbietańskiego.
1. Scena pionowa w: Iwo Gall, Budowniczy tła scenicznego,
Wilno 1937, s. 55/ The Vertical Stage in: Iwo Gall, Creator
of stage background, Wilno 1937, p. 55
2. Iteatr w: Iwo Gall, ibidem, Wilno 1937, s. 91/Iteatr – [in:]
Iwo Gall, ibidem, Wilno 1937, p. 91
3. Scenki w misterium XV w. [w:] Adam Mściwujewski,
Scena Przestrzenna, Czasopismo Techniczne nr 7, Lwów 10
kwietnia 1938 za: V. Allbraight, The Shakespearian stage,
3.A/ Many stages in misterium XV, Adam Mściwujewski,
Open stage, Technical Magazine, n.7, Lwów 10 april 1938:
V. Allbraight, in: The Shakespearian stage, il 3.A
4. Szymon Syrkus, Andrzej. Pronaszko, współpraca Zygmunt
Leski – Teatr Symultaniczny w: Helena i Szymon Syrkusowie,
O teatrze symultanicznym A. Pronaszki i S. Syrkusa, Praesens
nr 2. 1930, s. 151/The simultaneous theatre – Szymon Syrkus and Andrzej Pronaszko, cooperation Zygmunt Leski in:
Helena i Szymon Syrkusowie, On the simultaneous theatre of
A. Pronaszko and S. Syrkus, in: Praesens n. 2. 1930, s. 151

Przypomnieć trzeba, że o różnicowaniu poziomów
na scenie w 1911 roku pisał Franciszek Siedlecki,
a jeszcze wcześniej stosował ten zabieg Wyspiański. Podesty były także często stosowane przez
czołowych reformatorów: Appię i Craiga. Ponieważ
przykłady te były wcześniejsze, wizje I. Galla mogły
wydać się spóźnione. Jednak było to rozwiązanie
wyróżniające się formą i mechanizacją podłogi, poza
tym związane z konkretną, konsekwentnie rozwijającą
się, autorską ideą twórcy. W ramach Sceny pionowej
twórca zastanawiał się również nad warunkami widoczności i kontaktu widza z aktorem. Problem ten
rozwiązał jednak dopiero w następnym pomyśle,
pozostawiając swobodę w ich kształtowaniu.
Konieczność zbliżenia widza do aktora i włączenia
go do inscenizacji stała się kluczowa w następnej
koncepcji Iteatru. Zdaniem twórcy zbliżenie takie
mogłoby nastąpić tylko we wnętrzu jednoprzestrzennym, gdzie nie ma stałej sceny i widowni. W sposób
opisowy i za pomocą szkicu kreślił bryłę nowego
teatru, który nazwał Iteatrem: strzelisty budynek o kwadratowej podstawie, przypominający swą formą raczej
cokół wyczekujący na swe przeznaczenie (...). Pisząc
o wnętrzu Iteatru, jednoznacznie stwierdzał: stałej
sceny ani widowni wnętrze to nie posiada, albowiem
miejsca te, jak i ich forma zależą od inscenizacji,
od rodzaju utworu dramatycznego – powstają zatem
tam i takie, jakich inscenizacja ogólna wymaga [2].
Przypomnieć należy, że pomysł pojawił się w części
podpisanej Wilno 1929–1931 [3], co może oznaczać
pierwszeństwo koncepcji I. Galla względem realizacji
S. Syrkusa na Żoliborzu w 1933 roku.
Drugi przykład – projekt Teatru Symultanicznego
(1927 rok) wykonany przez Szymona i Helenę Syrkusów, Andrzeja Pronaszkę przy współpracy i Zygmunta
Leskiego, opracowany był na zamówienie z przewidzianą lokalizacją. Nie został zrealizowany, ale istotne jest,
że posłużył autorom do prezentacji idei Teatru Symulta-
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nicznego na łamach Praesensu, włączając ją w teoretyczny dorobek Reformy i myśli architektonicznej.
Odstąpienie od realizacji spowodowane było
względami ekonomicznymi, skalą założenia i skomplikowaną mechanizacją. Wielu autorów wskazuje na
bezpośredni wpływ wcześniejszego projektu TotalTheater (1926 rok) – W. Gropiusa i E. Piscatora. Sam
pomysł układu dynamicznego, w którym wystąpiła
widownia obrotowa znany był z publikacji Furrtenbacha (1650 rok). B. Frankowska [4] sugeruje, że
przetworzony projekt Total-Theater został wzbogacony
w Teatrze Symultanicznym o przemyślenia na temat
koncepcji sceny okrężnej z 1919 roku (proj. O. Strnd).
Tymczasem istnieje szereg przykładów polskich, które
mogłyby posłużyć jako inspiracja do pierścieniowej
sceny. Przywołać tu można wizję Wyspiańskiego
z 1905 roku z tunelem okrężnym dla pędzących koni.
Jego pierwowzorem może być z kolei prekursorska
wizja mickiewiczowska teatru wywodzącego się z formy cyrku. Także w wizji Leona Chwistka [5] wystąpiła
scena obwodowa w postaci wielodzielnego pierścienia,
choć tam ruchoma była widownia.
Obydwa przedstawione projekty były etapami
ewolucji poglądów na różnej drodze twórczej ich autorów. W następstwie dalszych przemyśleń twórców
rozwinęły się koncepcje mające wspólną zasadniczą
ideę – zmienność przestrzeni. Idea ta upowszechniona została dopiero przez II Reformę.
Znamienne jest to, że w przypadku I. Galla –
znakomitego praktyka – scenografa i inscenizatora, rozważania teoretyczne doprowadziły do wizji
architektonicznej obiektu. Natomiast w przypadku
S. i H. Syrkusów – architektów, doprowadziły do
aranżacji adaptowanej przestrzeni – praktycznego
działania w ramach wnętrza – bardziej charakterystycznego dla scenografa. Mimo że koncepcja
Ściany Pionowej i projekt Teatru Symultanicznego
nie zostały zrealizowane, to najpewniej nie byłoby

bez nich pomysłów tych twórców na przestrzeń
zmienną.
Dojście do Iteatru wiodło I. Galla przez koncepcje
mające zbliżyć aktora i widza. U S. H. Syrkusów oraz
A. Pronaszki głównym celem Teatru Symultanicznego
było upowszechnienie teatru przez jego skalę – wielką
widownię i połączenie z nowoczesną technologią,
a przyświecało temu hasło największy teatr – najmniejsze mieszkanie [6]. Odstąpienie od realizacji tego
przedsięwzięcia przez zamawiającego i inne doświadczenia wpłynęły na to, że upowszechnienie teatru udało
się dokonać Syrkusom na bardziej pozytywistycznej
niż idealistycznej drodze – nie budowy kosztownego,
skomplikowanego obiektu, ale adaptacji opustoszałego
po kotłowni wnętrza na Żoliborzu. Udało się zrealizować
zmienność, symultaniczność, wielosceniczność, ale
w innej skali założenia i za pomocą innych środków.
Chociaż adaptacja ta poprzez użyte elementy i metodę sięgała do teatru średniowiecznego, to nasuwa
się skojarzenie, że takie przywołanie mogło nastąpić
na drodze negacji skali i struktury Teatru Symultanicznego: widownia mała kontra wielotysięczna, widownia
rozczłonkowana składająca się z kilku widowni kontra
widownia scalona, prosta konstrukcja kontra skomplikowana, statyczny układ scen kontra dynamiczny.
Przytoczone przykłady pokazują, że niezrealizowane pomysły nie oznaczają braku przydatności. Mogą
bowiem stanowić istotny element w ewolucji poglądów
twórców i doprowadzić do realizacji idei odpowiadającej rzeczywistym potrzebom społecznym i artystycznym oraz możliwościom finansowym, realizując niejako
równowagę między formą, funkcją i ekonomią.
Tu należałoby postawić pytanie, czy miarą przydatności wizji nie jest jej zastosowanie w praktyce
i sprawdzona w niej ponadczasowość.
Zaznaczyć trzeba, że pomysł S. Syrkusa – kształtowania zmiennej przestrzeni za pomocą podestów
stosowany jest do dziś w teatrze współczesnym, a z kolei neutralność wnętrza dla teatru eksperymentalnego
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stała się podstawową cechą niezbędną dla możliwości
stosowania różnych ustawień widownia – scena.
Rozwiązania postrzegane w powiązaniu z przeszłością skłaniają do zastanowienia się, czy wizje
zrywające ze sceną pudełkową i wnoszące odmienne
relacje: widownia – scena były rewolucyjne, czy też
były wynikiem ewolucji – koniecznej na skutek przemian. Skoro zawierały w sobie tak wiele elementów,
które wystąpiły we wcześniejszych formach teatru:
starożytnym, średniowiecznym, renesansowym oraz
w ramach późniejszych wizji nieurzeczywistnionych,
tym trudniej odpowiedzieć na pytanie. Widoczne
nawarstwienia nabrały nowego znaczenia, stanowiąc
rodzaj twórczej koncentracji lub integracji elementów
znanych niczym następne stadium ewolucji. Ważne
jest spostrzeżenie: nie byłoby tych wielkich wizji, koncepcji i projektów bez poprzedzającego go dorobku
oraz nowych uwarunkowań nałożonych przez kontekst społeczny, polityczny, ekonomiczny i artystyczny. Nawarstwianie się doświadczeń pokazuje ciągłość
myśli architektonicznej i teatralnej. Wprawdzie analiza
ta nie dotyczy dzisiejszych wizji, ale czas, jaki upłynął
od ich zaistnienia, pozwala podjąć ocenę ich wpływu
na kierunki kształtowania przestrzeni teatru. Można
PRZYPISY
[1] I. Gall, Budowniczy tła scenicznego, Wilno 1929–1931,
wyd. I 1937.
[2] Ibidem, s. 91–92.
[3] Pod teksem Budowniczego tła scenicznego I. Gall umieścił
datę 1929–1931, tekst ten wygłosił w 1932, I wydanie w 1937.
[4] Por.: B. Frankowska, Architektura teatralna Pronaszki,
Pamiętnik Teatralny, 1964, z. 1–2.
[5] L. Chwistek, Problemat formy. Teatr Przyszłości, cz. II,
Kraków, 1922, z. 2, s. 159.
[6] Por.: H i S. Syrkusowie, O Teatrze Symultanicznym,
Praesens 1930, nr 2.
[7] Por.: J. Bocheński, Zarys historii filozofii, Kraków 1993,
s. 209–211.

też potraktować ją jako przyczynek do zastanowienia
się nad rolą wizji w rozwoju architektury w ogóle.
Gdy spojrzeć na podsumowanie dziejów filozofii
dokonane przez Jacka Bocheńskiego i na rozwój
architektury teatralnej, zauważa się wiele zbieżności
dotyczących rozwoju, jak prawo:
– nowych problemów,
– rosnącej komplikacji rozwiązań,
– powracających rozwiązań,
– wielości poglądów [7].
Podsumowując, można podjąć próbę wysunięcia
hipotezy, że to kategorie czasu i przestrzeni stanowią
rodzaj krat [8], przez które przeciskają się najpierw
poznawane wcześniej wizje, koncepcje, projekty
i realizacje, a potem te nowe, w których stare nabrały
nowego znaczenia i nowej interpretacji. Spostrzeżenia
te mogą posłużyć uogólnieniu: istnieje pewien stopień przewidywalności rozwoju architektury, o tyle,
o ile przewidywalne są kraty – kategorie, przez które
twórcze wyobrażenia będą musiały się przecisnąć –
to jest czas i przestrzeń z jego nowymi potrzebami.
Nierozłącznym aspektem pozostaje rola udziału indywidualnych doświadczeń poszczególnych twórców
i kondycja moralna ludzkości.
[8] odwołanie się do I. Kanta, ibidem, op. cit s. 184
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Bolesław Stelmach*

W poszukiwaniu struktur
In search of structures
Struktura (…) jest całością, od góry do dołu, do ostatniego szczegółu, z tymi samymi ideami (Mies van der
Rohe). Pojęcie struktury domów zmienia się, nadal istotne jest jednak poszukiwanie najprostszych środków
tak, aby forma wynikała z problemów budowlanych (Mies van der Rohe). Centrum Chopinowskie w Warszawie zostało zbudowane w ramach najprostszych reakcji na „warunki” narzucone przez prawo, inwestora,
ale i otaczający krajobraz.
Słowa kluczowe: struktura, tekstura, materiał, proces budowania, realizm

Structure (…) is the entirety, from bottom to top, to the last detail, with selfsame ideas (Mies van der Rohe).
Concept of house structure is changing but it is still essential to search the simplest means so that the form could
result from building problems (Mies van der Rohe). Building of the Chopin Center in Warsaw was constructed
within the framework of the simplest reactions to “terms” dictated by law, investor and surrounded scenery.
Keywords: structure, texture, material, building process, realism
Przez strukturę my (Europejczycy) rozumiemy pojęcie
filozoficzne. Struktura jest całością, od góry do dołu, do
ostatniego szczegółu – z tymi samymi ideami. To właśnie nazywamy strukturą [1]. Te proste założenia Miesa
van der Rohe pojawiają się explicite lub implicite przy
każdej racjonalnej próbie przekształcania przestrzeni,
jak mówi profesor Marek Budzyński przekształcania
przestrzeni dla życia. Muszą istnieć w pierwotnej idei
układu urbanistycznego lub domu, sposobie zagospodarowania jego otoczenia i wkomponowania w zastaną
geografię [2]. Oczywiście wynikają one z algorytmów
komunikacyjnych, potrzeb funkcjonalnych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, a te są logiczną konsekwencją
poszukiwań struktury „do ostatniego szczegółu”.

Nie potrzebujemy mniej, ale więcej technologii.
Widzimy w technologii możliwość uwolnienia siebie
(…). Nie potrzebujemy mniej nauki, ale nauki, która
jest bardziej duchowa (…). Wszystkie te życzenia stają
się możliwe, kiedy człowiek podkreśla swój autorytet
w obiektywnej naturze i odnosi to do siebie [3]. Te
słowa Miesa van der Rohe pokazują, jak istotne miejsce w poszukiwaniach może zająć duchowy wymiar
przestrzeni. Andriej Tarkowski w jednym z wywiadów
powiedział, że najbardziej wartościowe duchowo
filmy są dziełem twórców, którzy w równym stopniu
byli wielkimi humanistami jak technikami. A także:
każdy rodzaj twórczości artystycznej dąży do prostoty, do maksymalnej prostoty środków wyrazu. Jest
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to pragnienie odtworzenia głębi życia. W twórczości
najbardziej męczące jest poszukiwanie najprostszego
sposobu wyrażenia własnej idei, najkrótszej drogi
pozwalającej osiągnąć zamierzony efekt. Dążenie do
prostoty to uciążliwe poszukiwanie sposobu wyrażenia
prawdy (…) [4].
Budowanie domów i przestrzeni miast czy parków
musi być rozumiane jako poszukiwanie związków
pomiędzy procesem redukcji a siłą wyrazu przestrzeni. Pomiędzy uproszczeniem formy a jej realizmem
i uniwersalnością. Pomiędzy odejmowaniem form
na rzecz przekazu znaczeń i idei a „życiem”, jako
najważniejszym celem działania architekta.
Struktura skóra
Pojęcia, które także wprowadził Mies van der
Rohe: szkieletu i skóry są dzisiaj interpretowane przez
„antystrukturę” Kengo Kumy [5], strukturę zanegowania „poszycia” i „granic budynku” Toyo Ito [6], czy
„strukturę niewidzialną” – przeciwieństwa „struktury
dla samej struktury” Shigeru Bana.
Kengo Kuma pisze: Ważne jest nabranie przez
nas dystansu do dualnego podziału pomiędzy strukturę (beton) i materiał (wykończenie). Z tej nowej
perspektywy substancja nie jest już uwięziona w domenie zwanej wykończenie. Ten nowy punkt widzenia
dokonuje demontażu podziału pomiędzy strukturę
i wykończenie, stworzonego przez erę modernizmu
i dokonuje jego przekreślenia [7].
Zdaniem Kengo Kumy przestrzeń kontrolowana
jest przez strukturę. (…) Aby być bardziej dosadnym,
konceptualny twór zwany „strukturą” dzierży władzę
nad przestrzenią. Abstrakcja zwana „konceptem”
przytłacza konkretność zwaną „substancją” i odwraca
odeń naszą uwagę. Sytuacje, w których abstrakcyjność przytłacza konkretność, nazwać można kondycją modernizmu. (…) Ujmując prościej, badania
nad strukturą niezbędne są, aby dokonać wymazania
samej struktury [8].

Kuma nie myśli w ogóle o geometrii całej struktury, a jedynie o rozwiązywaniu problemów funkcji
i przestrzeni powiązanych ze sobą pomieszczeń,
w związku z ich „warunkami” powstania. (…) Chcę
stworzyć wieloznaczną, niepewną sytuację, w której
substancja jest rozproszona po całej przestrzeni. Nie
chcę tworzyć architektury rozdrobnionej, chcę tworzyć
rozdrobnione warunki [9].
Więcej niż morfologia
Kengo Kuma wierzy, że (…) przyszły potencjał to
nie jest architektura. Najpierw istnieje pragnienie stworzenia miejsca, specyficznych warunków, które będą
mogły być doświadczane przez ludzkie ciało. Istnieje
ono zamiast pragnienia stworzenia konkretnego stylu
w architekturze, wywodząc ją z ludzkiej zmysłowości,
pragnę tworzyć architekturę używającą wszystkiego –
od technik tradycyjnych po najnowszą technologię.
(…) Chcę stworzyć warunki, w których cały świat,
włączywszy w to nie tylko substancje, lecz też technologię, informację i istoty ludzkie, jest rozproszony
i „rozdrobniony. Nie istnieje w nim struktura lub hierarchia, nie ma systemów. Wszystko jest rozproszone
na pojedynczej, płaskiej powierzchni. Wtedy tylko
konkretny obiekt połączyć się może bezpośrednio
ze światem i utrzymać swą żywiołową konkretność
(…). Powróci także potężną siłą podporządkowanie
konkretnych miejsc do genetycznie z nimi związanych
substancji” [10].
Jest to więc koncepcja architektury sięgającej
najgłębiej w zasadę lokalnego życia, lokalnych materiałów, lokalnych umiejętności rzemieślniczych, analizująca potrzeby na poziomie osoby i organizmu.
Proces
Louis I. Kahn projektował do ostatniego dnia realizacji. Salk Institute w La Jolla, Kalifornia (1959–1965),
całkowicie zmienił już po oddaniu projektu inwestorowi. Na pretensje współpracowników, Kahn stwier-
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1–12 Zdjęcia budynku Centrum Chopinowskiego / 1–12 Photographs of the building of the Chopin Center
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dził: Jest to dla nas szansa na zbudowanie lepszego
budynku [11]. Na dzień przed rozpoczęciem budowy
wyrzucił mnóstwo rysunków. Nie stać nas na budynek
drugiej jakości [12].
Kahn miał też powiedzieć, iż żałuje, że budowa dobiega końca, bo nie będzie już można projektować.
Proces budowania był dla Louis I. Kahna tak
samotwórczy jak projektowanie na deskach kreślarskich. Budynek daje odpowiedzi na wszelkie pytania,
kiedy pnie się w górę i staje się sobą [13], mawiał.
To dom powie ci, jaki chce być.
Zmienność tekstur faktur materiałów
Toyo Ito mówi o istotnym problemie architektów:
Niemożność przełożenia koncepcji, metafory na język
budowy. Projekt jest próbą zapisu intelektualnego na
papierze. Realizacja jest samym życiem [14].
Podobny sposób myślenia, choć strywializowany,
cechuje także polskich wykonawców. Architekt w Polsce nie jest budowniczym, który kreuje każdy element
budowli. Do wyjątków należą dyskusje z inwestorem
– partnerem o wartościach, poza czysto utylitarnymi
aspektami budynku. Praktycznie nie istnieją dialogi
porozumienia na temat jakości architektury tak, jak
postrzega je Peter Zumthor [15].
Koncepcja jest oddzielna od wykonania. Jest to
rozerwanie procesu tworzenia, o którym pisze Eileen
Scarry [16]. Według niej tworzenie zawiera w sobie
transfer własnych uczuć poprzez obiekt wykańczany
narzędziem.
Tekstury muszą pokazywać technikę wykonania
elementu i detalu. Odciski szalunków, w których
wylano beton, spawy elementów stalowych, węzły
i śrubunki połączeń podkonstrukcji elewacji są informacją o strukturze i procesie budowania domu. Nawet
znaki i zapiski robotników ołówkiem na betonowych
ścianach dają poczucie upływu czasu. Właśnie one
zanurzają go w życiu i nadają szlachetnej patyny rzeczy
używanych.

Realizm
Realizm przestrzeni, drobiazgowa zgodność funkcji, materiału, przestrzeni, światła, prawda struktury
w rozumieniu Miesa, czyli etyczna prawda przestrzeni
to jej duchowy wymiar.
Wartości duchowe to wartości ideowe, to projekcja świata niematerialnego. Nie mają one żadnego
związku z obszarem funkcjonalności – są całkowicie
nieużytkowe. Trzeba przyjąć, że architektura, jej
duchowa prawda, jest tajemnicą, że mówić i pisać
możemy wyłącznie o budowaniu miasta czy domu.
Możemy pokazywać żmudny proces starannego
układania kamienia na kamieniu.
Prawdą się żyje, nie wykłada się jej. Przygotuj się
do walk [17]. Powtórzmy za Jerzym Nowosielskim:
(…) Musimy sobie uświadomić, że albo sztuka jest
przekazem spraw duchowych, albo w ogóle nie jest
sztuką, czyli jest złą sztuką, to znaczy taką, która nie
ma właściwego istnienia obiektywnego [18].
Koncepcja architektury struktury wyrasta ze
zrozumienia jej roli tak, jak widzi ją Peter Zumthor:
(…) Słyszę dźwięk silników samochodów, śpiew
ptaków, kroki przechodniów. Widzę zardzewiałe drzwi, błękit pagórków w tle, ruch powietrza nad asfaltem. Czuję ciepło promieniujące
ze ściany za mną. Powiew wiatru wprawia w delikatny
ruch zasłonki w wąskim oknie, i powietrze pachnie
wilgocią po wczorajszym deszczu, który ziemia zatrzymała w doniczkach kwiatowych. Wszystko, co widzę,
cementowe elementy, które są podporą dla ziemi, pętle okratowań, obrobione dłutem balustrady na tarasie,
przejścia zwieńczone gipsowym łukiem – one wszystkie wskazują na swój walor zdobniczy, czysto praktyczny, na miejsce zamieszkania. Lecz kiedy przyjrzę się
uważniej, przedmioty, które widzę zaczynają opowiadać mi, dlaczego, jak i w jakim celu zostały stworzone.
To wszystko albo się objawia albo skrywa się w swojej
formie i obecności (bycie). (…) Podoba mi się pomysł,

360

że dom, który tworzę, daje nową jakość samemu
mieszkaniu i jego otoczeniu (…) [19].
Centrum Chopinowskie – struktura
Dom Centrum Chopinowskiego ma strukturę
wynikającą z rytmów trzykondygnacyjnej kamienicy,
której elewacja musiała być odtworzona. [20] Kamienica Anasińskiego nie miała wartości architektonicznych, czy waloru zabytku. Odtworzona elewacja
nawiązywała do Warszawy zburzonej w czasie II
wojny światowej, ale także zniszczonej w trakcie
socjalistycznego, a teraz kapitalistycznego rozwoju
po wojnie. Takie dwu-, trzykondygnacyjne, skromne
domy obudowywały kiedyś ulicę Tamka. Odtworzono
więc ślad reliktu. Elewacja, która składa się z prostych
rytmów – jak płot – jest fotografią upływającego czasu.
Elewacja to rytmy. Rytmy to czas.
Struktura konstrukcyjna i instalacyjna nowego
domu zwyczajnie wyrastała ze starej bryły [21].
Rytmy nowego budynku powtarzały moduły dziewięcioosiowej elewacji. To, co w historycznej tkance
było nośnymi filarami międzyokiennymi o szerokości 0,90 m, w nowej strukturze zamieniało się
w żelbetowe lub (wyżej) stalowe słupy i szachty instalacyjne. Pionowe lizeny były przestrzenią obsługującą
wolny rzut budynku.
W trakcie realizacji budynku Centrum Chopinowskiego Wykonawca nie był w stanie wykonać elewacji
z płyt alabastrowych. Inwestor podjął decyzję, że
zamiast zatrzymania budowy i zmiany Wykonawcy

zmieni elewację, według nowego projektu architekta,
na tafle transparentnego szkła. Za transparentnym
szkłem widać było stalowe elementy struktury nośnej
i ocieplenie instalacji tektalanem (tekstura płyty paździerzowej). Widoczne były wszystkie podkonstrukcje
i mocowania. Dom był bardzo oczywisty w swoich
rozwiązaniach struktury i materiałów. Nowe elewacje
zostały zamontowane. Jednak nowy dyrektor Inwestora i decydenci z Ministerstwa Kultury stwierdzili, że
dom jest zbyt agresywny, zbyt trudny w odbiorze. Nie
zawierzyli oni architektowi, postanowili, wbrew jego
opinii, złagodzić efekt, zasłaniając strukturę taflami ze
szkła piaskowanego zamiast transparentnego.
Koncepcja Domu przewidywała pozostawienie
żelbetowej konstrukcji w fakturze gładkiego betonu architektonicznego. Ze względów akustycznych, ściany
pomieszczeń biurowych zaprojektowano w okładzinie
drewnianej o wysokiej izolacyjności akustycznej,
z białego dębu.
Wykonanie betonu architektonicznego stanowiło
problem dla Wykonawcy. Wylane ściany, słupy żelbetowe były nierówne, szalunki pozostawiły niezamierzone ślady i nadlewki, a mieszanka betonowa miała
różne odcienie szarości. Trzeba było podjąć decyzję
o wprowadzeniu fakturowania żelbetu poprzez ręczną obróbkę. Powierzchnię nacinano, groszkowano
lub skuwano w zależności od stopnia nierówności
powierzchni. Pozostawiono więc beton szalunkowy –
konstrukcję jako teksturę ostateczną, ale z pięcioma
różnymi, ręcznymi jego obróbkami.
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Press, London 1991, s. 208.
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Krystyna Strumiłło*

Oryginalność form w architekturze współczesnej
Originality of forms in modern architecture
We współczesnej architekturze dominuje różnorodność form, od prostych do organicznych i do bardziej skomplikowanych. Architektura dziś to nieosiągalny wcześniej stopień złożoności form, który zadziwia wszystkich.
Wielokrotnie mnogość znaczeń i atrakcyjność form architektonicznych stały się magnesem przyciągającym
ludzi. Często oryginalność architektury opiera się na detalach: materiale, grze światłem, kreatywnej geometrii
kształtów. Twórcy starają się stworzyć swój niepowtarzalny styl. Ale bez względu na rodzaj, kształt formy
najważniejsza jest siła ekspresji i oddziaływanie na widza. Prawdziwą wartość posiada oryginalność, która
wyraża estetykę, a nie forma istniejąca tylko dla samego zaskoczenia.
Słowa kluczowe: oryginalność, forma, architektura

In modern architecture is dominated by the variety of forms, from simple to organic and to more complex.
Architecture today is a previously unattainable degree of complexity of the forms, which all amazing. Many
times the multiplicity of meanings and attractive architectural forms have become a magnet for people. Often,
the originality of architecture is based on the details: the material, play with light, creative geometric shapes.
Developers are trying to create his unique style. But regardless of the type, shape, form the most important
thing is the power of expression and the impact on the viewer. The real value is originality, which expresses
the aesthetics, not form existing only for the sake of surprise.
Keywords: originality, form, architecture

Oryginalność– osobliwość, niezwykłość wyróżniająca kogoś lub coś spośród otoczenia
Słownik Języka Polskiego, PWN

Współczesna architektura przejmuje wiele elementów z innych dziedzin, ale przede wszystkim
charakteryzuje się różnorodnością. Podlega wielu
wpływom, wciąż używa nowych technik i materiałów
na innowacyjnej drodze.

Architektura nowoczesna wyszła daleko poza
kanon klasycznych, greckich proporcji. Ale wydaje
się, że wciąż mniej lub bardziej świadomie korzystamy z kanonu proporcji pięknego, ludzkiego ciała.
Odbiór proporcji architektury, jakkolwiek obecnie
bardzo subiektywny i formowany przez zmieniające
się ciągle możliwości techniczne, wciąż pozostaje
istotnym elementem oceny architektonicznych dzieł
sztuki.

* Strumiłło Krystyna, dr inż. arch., Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki.
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Poszukiwanie oryginalnej formy przez niektórych
twórców za wszelką cenę spowodowało nową hierarchię w skali ważności. Wydaje się, że to poszukiwanie formy stało się celem najważniejszym. Choć dzieło architektury istnieje jako swobodny zapis dokonanego przez twórcę wyboru spośród różnych, zmieniających się programów i idei. W oczywisty sposób
coraz łatwiej dostępne media cyfrowe znajdują
zastosowanie w procesie projektowania. Twórcy
mogą dokładniej realizować swoje pomysły. Dzięki
technikom komputerowym można obecnie w krótkim czasie zaprojektować dowolnie skomplikowaną
bryłę. Nieosiągalny wcześniej stopień złożoności
form zadziwia wszystkich. Wielokrotnie mnogość
znaczeń i atrakcyjność form architektonicznych
stały się magnesem przyciągającym ludzi. Ich
pogląd o roli ekspresji sił, tj. o wyrażaniu pewnych
właściwości konstrukcji przez ich zewnętrzne formy
przedstawia się jako źródło wartości estetycznych
architektury.
Ale czy te wymyślne formy są piękne? I czy powielanie tej samej stylistyki dzieł nie skazuje w gruncie
rzeczy później na obojętność? Prace Hadid, Gehrego czy Libeskinda można uznać za przewidywalne.
Według jednej z definicji, dzieło oryginalne to takie,
które w swojej formie, założeniach, oddziaływaniu
można uznać za odkrywcze, nowatorskie... Jednak
większość dzieł, zarówno sztuk plastycznych, architektury, muzyki, literatury, jest w pewnym sensie
wtórna, czerpie z dokonań wcześniejszych.
Z drugiej strony, czy oryginalność form polega na
udziwnianiu? Zważywszy, iż często kontrastują one
z zastaną tkanką miejską. Powstające współczesne
dzieła architektoniczne w kontekście przestrzeni miejskiej często wydają się pozbawione relacji z najbliższym otoczeniem. Wśród wielu realizacji szczególnie
interesująco przedstawiają się te, które przejawiają wyraźne harmonijne ustosunkowanie się do najbliższych
form, ale jednocześnie posiadają własną, samodzielną

stylistykę, indywidualizm, albo odpowiednio dobrane
elementy kontrastujące. Nowe formy powstają jako
uzupełnienie istniejących tkanek zabudowy, ale także
jako obiekty wolno stojące. Jak wpisać w istniejącą
już zabudowę nowy obiekt, który nie tylko ma być
funkcjonalny, ale także pasować do otoczenia i spełniać oczekiwania mieszkańców? Trafność wpisania
się w istniejącą strukturę zależy od wielu czynników.
Wydawałoby się, że odpowiednie proporcje, dobrze
dobrany materiał dają dużą szansę na sukces. I zarówno obiekty, które dopasowują się skalą, jak i te które
stanowią dominantę w pierzei mogą być odbierane
bardzo pozytywnie.
W odniesieniu do architektury, sztuki wymagającej interpretacji ciągle dokonujemy ocen. Tendencja
do deformacji i przemieszczania wyraża związek
dekonstruktywizmu z ekspresjonizmem i architekturą ekspresjonistyczną. Czasami dekonstruktywizm
odbija różne formy ekspresjonizmu i ekspresjonizmu
abstrakcyjnego, czego przykładem jest kanciasta
forma kina UFA Palast w Dreźnie autorstwa Coop
Himmelb(l)au. Z kolei oryginalna bryła liceum High
School #9 w Los Angeles (zrealizowana w 2009 r.)
jest symbolem rozwoju szkolnictwa, ale także symbolem rozwoju sztuki. Himmelb(l)au zaproponował
bogaty program szkoły, który został obudowany
reprezentacyjną, interesującą bryłą, obok której nie
można przejść obojętnie.
Inne zagadnienie stanowi materiał budowlany
jako struktura, który zasadniczo nie zmienił się przez
ostatnie sto lat. Przykładem może być beton. Materiał
się nie zmienił, ale zmienił się sposób jego używania.
Duże możliwości daje płyta stalowa. Jak mówi Toyo
Ito to dzięki komputerom można uformować bardzo
skomplikowane struktury geometryczne, co konsekwentnie stosuje w swoich projektach. Realizowany
obecnie budynek opery Taichung na Tajwanie to
jeden z najciekawszych projektów Toyo Ito, którego
inspiracją stała się rzeźba. Z kolei Muzeum w mie-
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ście Ehime, które ma być otwarte w 2011 roku, to
nagromadzenie kształtów takich jak oktahedron,
tetrahedron i kuboktahedron. Nowe formy stanowią
duże wyzwanie dla inżynierów i mają być próbą
stworzenia czegoś niepowtarzalnego.
Odnosi się jednak wrażenie, iż ostatnio nastąpił
przesyt formami dekonstruktywnymi i organicznymi.
Dowodem na to jest tegoroczna Nagroda Pritzkera.
Laureatami w 2010 roku są architekci z pracowni
SANAA: Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa. Doceniono proste formy, którymi charakteryzują się ich
projekty, mianowicie proste bryły z oszczędnymi
środkami wyrazu, wręcz powściągliwe. Architekci
poszukują niezbędnych właściwości architektury, co
skutkuje docenianą prostolinijnością ich projektów.
Te cechy widać w najbardziej znanych realizacjach SANAA: szklanym pawilonie Muzeum Sztuki
w Toledo, domu mody Christiana Diora w Tokyo,
kompleksie edukacyjnym Rolex Learning Center
w Lozannie.
Następnym przykładem ich realizacji może być
The New Museum of Contemporary Art w Nowym Jorku. Nowa siedziba Muzeum została otwarta w grudniu 2007 roku. Założeniem projektu było stworzenie
budynku, którego forma odbierana byłaby przyjaźnie
w skali miasta. Z pewnością udało się stworzyć formę, która jest oryginalna. Całość sprawia wrażenie
poukładanych, ale poprzesuwanych względem siebie
pudełek o podobnej kubaturze. W ten sposób obiekt
nie jest jednolitym monumentem oraz odnosi się wrażenie, iż nie dominuje nad budynkami sąsiadującymi
z nim, choć w rzeczywistości jest od nich znacznie
wyższy. Elewacje natomiast pokryto siatką z polerowanego aluminium, która jest zewnętrzną powłoką
podwójnej elewacji i zmienia się w zależności od
pory dnia i pogody.
Innym przykładem są projekty Stevena Holla, nie
tak spektakularne, które nie epatują efektownością
formy, nie rywalizują z otaczającą przestrzenią, ani

nie próbują stać się rodzajem architektury-rzeźby.
Przekaz Holla nie jest radykalny, przynajmniej na
pierwszy rzut oka. Wśród widowiskowych prac jego
rówieśników, takich jak Rem Koolhaas czy Zaha
Hadid, jego obiekty wyróżniają się rozwiązaniami,
które wymagają namysłu. Często oryginalność jego
architektury opiera się na detalach: materiale, grze
światłem, kreatywnej geometrii kształtów. Światło
jako element założeń związanych z porowatością
jest bardzo ważnym zjawiskiem w projektach Stevea Holla. Istotnym doświadczeniem dla niego
były wizyty w Ronchamp. Jako teoretyk pisał on
o architekturze jako formie kształtującej światło,
nadającej mu znaczenie i pozwalającej na zrozumienie przestrzeni, jednocześnie pozostając
nieuchwytnym. Tak jak w przypadku Chapel of St.
Ignatius w Seattle, czy Light Laboratory w Cranbrook Institute of Science, gdzie efekt, jaki został
tam osiągnięty, można określić celebracją różnych
rodzajów światła i równoważących je partii zacienionych. Projekty Holla posiadają w sobie przede
wszystkim niezwykle przemyślaną, niestandardową
formę, w których autor zwraca szczególną uwagę
na detale.
We współczesnej architekturze dominuje różnorodność form, od prostych do organicznych i do
dekonstruktywnych. Powstają także formy niemal
pozbawione detalu, które stanowią neutralne tło, przy
których formy historyczne stają się bardziej wyraziste.
Proste bryły wzbogacone mogą być różnorodnością
faktur elewacyjnych. Te wykonane ze szkła, odbijają
też sąsiednie budynki. Są one świadectwem czasu,
odzwierciedleniem nowych możliwości technologicznych i materiałowych i stanowią o ich nowoczesności. Ale bez względu na rodzaj, kształt formy
najważniejsza jest siła ekspresji i oddziaływanie na
widza. Prawdziwą wartość posiada oryginalność,
która wyraża estetykę, a nie forma istniejąca tylko
dla samego zaskoczenia.
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Należy także wspomnieć o potrzebie spełnienia
kryterium funkcjonalności. Wszyscy bowiem twórcy
muszą rozwiązywać praktyczne problemy stawiane
przez klientów, związane z miejscem i funkcją. Do-

dając jednocześnie szczyptę własnej osobowości,
własny wkład, architekci starają się stworzyć swój
niepowtarzalny styl, który może czynić architekturę
prawdziwie współczesną i oryginalną.
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Transformacja intymności współczesnej przestrzeni
zamieszkania
Transformation of intimacy in contemporary space of
inhabiting
Artykuł jest próbą analizy zjawiska transformacji intymności, jakie miało miejsce na przestrzeni lat: od czasów
pierwotnych do współczesności w kontekście obszaru zamieszkania oraz odpowiedzi na pytanie o istotę
domowości i sensu zamieszkiwania. Doświadczanie domu nie jest tutaj rozpatrywane w kategoriach wyłącznie
materialnych – fizycznych, ale także (i przede wszystkim) jako duchowa i emocjonalna relacja człowieka ze
swoim miejscem na ziemi.
Słowa kluczowe: dom, miejsce zamieszania, tożsamość

This essay attempts to analyze the phenomenon of the transformation of intimacy, which has taken place
over a distance of years in the context of the place of living. The experience of inhabiting is not considered
in only material and physical classifications, but also (above all) as a spiritual and emotional relation between
human and his own place in the universe.
Keywords: house, place of living, identity
W kontekście badań kultury społecznej przestrzeń
zamieszkania zajmuje miejsce szczególne. Od zarania
dziejów pojęcie domu kojarzyło się bowiem z rodziną,
najbliższymi, swoimi, a co za tym idzie, z bezpieczeństwem, poczuciem schronienia, stabilności i prywatności, a więc z wartościami najbardziej cenionymi
w życiu człowieka. Miejsce, w którym zna się każdy
kąt i każdą rzecz, gdzie wszystko jest w zasięgu wzroku i „pod ręką”, staje się obszarem pewnym i znanym.
Nie bez przyczyny do dziś dnia w potocznym obiegu

funkcjonują sformułowania takie jak: „ognisko domowe”, czy „mój dom moją twierdzą”, uciekające się do
najwyższego stopnia intymności. Człowiek zasiedlając wydzieloną i zorganizowaną „swoją” przestrzeń,
w pewien sposób się z nią utożsamia, zadomawia
– zamieszkuje ją. Wytwarza się zatem swoista więź
i zażyłość z najbliższym otoczeniem, a stwierdzenia
„u siebie” (...) i „nie u siebie” (...) są nazwami zjawisk
egzystencjalnych [1]. Pojęcia domu nie należy zatem
rozpatrywać w kategoriach wyłącznie technicznych,
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czy przestrzennych, ale także psychicznych i emocjonalnych. Mieszkańcem jest tylko ten, kto konstytuuje
dom, czyli wytwarza cały system więzi pomiędzy
sobą a miejscem. Ta całość znaczących związków
określa sens domu [2]. W ramach podkreślenia wagi
i znaczenia domostwa w budowaniu podmiotowości
człowieka, np. „Życie tutaj nauczyło mnie...”, powstał
nawet kierunek naukowy zwany „pedagogiką miejsca” [3]. Owo duchowe bycie „u siebie”, które Martin
Heidegger stawiał na równi z sensem przebywania na
ziemi, oddziałuje także na kształtowanie i organizowanie przestrzeni, co sprowadza się do podstawowej
definicji architektury.
‘Wewnętrzne’ doświadczanie miejsca zamieszkania znane było już w kulturze pierwotnej, gdzie
początkowo, jak pancerz pełniło rolę azylu i ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi i kataklizmami,
a z czasem zaczęło wyznaczać swoiste (materialne
i niematerialne) granice między tym co swoje – znane,
a obcością tego, co na zewnątrz. Człowiek starając
się poznawać i zgłębiać tajemnice otaczającego go
świata, wyobrażenia o nim przenosił do wnętrza swojej siedziby. Jego dom był zawsze stały, niezmienny,
swój, ale przebywanie w nim nie polegało jedynie
na fizycznym zamieszkiwaniu. Całą jego strukturę,
rozplanowanie i wyposażenie, stanowił konglomerat
systemu znaczeń i symboli, których genezy można
doszukać się w sferze sacrum i w wierzeniach religijnych. Jako, że człowiek od zawsze starał się żyć jak
najbliżej Nieba, swoje miejsce na ziemi budował na
podobieństwo świątyni tak, aby łączność z „Tamtym”
światem płynęła w sposób nieprzerwany i ciągły. Jak
każda przestrzeń święta, jego domostwo posiadało
więc swoje centrum, przez które przebiegała oś
świata – axis mundi [4]. Przykładem takiej organizacji
przestrzeni były jurty mongolskie. Tam uosobienie
i personifikację środka wszechświata stanowiła pionowa belka podtrzymująca dach, w którym wycięty
otwór – komin, zwany oknem niebios [5], umożliwiał

kontakt z Bogiem. Pierwotne przekonanie o sakralności świata dawało człowiekowi wiarę, że jego dom
jest odzwierciedleniem ładu – kosmosu, a więc jest
najważniejszym miejscem na ziemi – mikrokosmosem. Z jednej strony poprzez swoją anizotropowość
[6] orientował go w świecie (każdy kierunek miał
swoją wartość i znaczenie), z drugiej, był początkiem
wychodzenia ku światu i miejscem, do którego się
z niego wracało. (...) osiedlenie się na jakimś obszarze, pisał Mircea Eliade, zbudowanie domostwa [od]
zawsze znaczy[ło] tyle, co podjęcie decyzji ważnej
życiowo – zarówno w przypadku indywidualnym, jak
też wspólnoty. Chodzi tu bowiem o to, by stworzyć
świat, w którym człowiek chce żyć, zatem o naśladowanie dzieła bogów – kosmogonii [7].
Przełom cywilizacyjny, jaki nastąpił w ciągu ostatnich
lat stworzył potrzebę ponownego zadania pytania
o istotę domowości i sensu zamieszkiwania w dzisiejszym świecie. Nie sposób jest bowiem pozostać
obojętnym wobec tych wszystkich przemian i transmutacji, jakie dokonują się współcześnie. Postępująca
globalizacja, pociągająca za sobą zmianę sytuacji
demograficznej, ekonomicznej, kulturowej, konwersję charakteru życia i stopy życiowej sprawiła, że
relacje człowieka z przestrzenią, którą zamieszkuje,
zaczęły przybierać różne formy, a dom nie jest już
jak dawniej wartością niezmienną, constans. Miejsce
swoje coraz bardziej traci na owej wartości i staje się
coraz bardziej obce. Coraz częściej obserwuje się
dziś narastające zjawisko transformacji intymności
[8]. W kontekście miejsca dotyczy ono stopniowego
„spłycania” istoty zamieszkiwania i bycia „u siebie”,
a więc wartości uznawanych za najważniejsze we
wcześniejszych formach porządku społecznego. Ma
to, jak pisze Anthony Giddens, bezpośrednie przełożenie na życie jednostek i, co za tym idzie, [na] ich
tożsamość [9].
Jest rzeczą naturalną, że zmiany, o których mowa,
odmiennie przebiegają w środowisku miejskim, inaczej
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na wsi. Współczesna wieś należy do tego specyficznego kręgu społeczno-kulturowego, w którym etniczne
pochodzenie ludności z silnie zakorzenionym systemem wartości, kultem przodków, bogatą warstwą wierzeniową sprawiają, że emocjonalna relacja człowieka
z domem jest tutaj nadal bardzo odczuwalna. Wyniki
badań przeprowadzonych na terenie wsi wschodniego
pogranicza Polski pokazują, iż większość respondentów jest mocno związana ze swoim miejscem, z ziemią,
z ojcowizną. Ta zażyłość i przywiązanie do domu, jako
przestrzeni sacrum, wyrosłe na tradycji pokoleń, autorytecie ludzi starszych – tak czynili ojcowie i instytucji
religijnych, stanowi wartość samą w sobie. Nawet
podczas najbardziej zwyczajnych czynności w obrębie domostwa, zawsze okazywany jest mu szacunek
poprzez zdejmowanie czapki, zakaz gwizdania, czy
codzienne modlitwy do ikon i wizerunków religijnych,
których ilość świadczy o przenikaniu wiary w organizację przestrzeni mieszkalnej:
U nas w każdym pokoju jest ikonka, nawet na
górze i w stodole. No a jak? Trzeba tak. Od różnych
nieszczęść chroni. Nawet jak się młóci, to zdejmował
czapkę, przeżegnał się do ikony i zaczynał pracę. Każda praca zaczynała się od modlitwy. Zawsze z Panem
Bogiem, żeby Pan Bóg dopomógł. Jeszcze teraz jest
trochę ludzi, co tak robią, a młode w miastach, to
tego nie rozumieją [10].
Domowa religijność na wsi najsilniej ujawnia się
jednak w momentach istotnych dla mieszkańców,
jak kolejne fazy budowy domu, narodziny dziecka,
wesele, czy pogrzeb oraz podczas obchodów świąt
dorocznych, czyli etapów przełomowych w życiu
człowieka. Wszystkie one charakteryzują się właściwą
oprawą plastyczną i duchową, mającą swoje konsekwencje także w urządzaniu wnętrza:
Jak się dom budowało, to się święciło na cztery strony świata cztery węgły. I krzyż się rysowało
i święconymi olejami smarowało. Żeby się szczęśliwie
żyło [11].

Zupełnie inaczej relacje te prezentują się w mieście. Miejska wspólnota wytwarza całkowicie odmienny typ więzi człowieka z miejscem, która nie
jest już wartością tak trwałą i nierozerwalną i daleka
jest od niematerialnego wydźwięku. Miasta są jak
transformatory elektryczne: zwiększają napięcie, przyspieszają wymianę, poddają ludzi stałej presji [12].
Nowoczesność, jak pisze Giddens, jest porządkiem
posttradycyjnym [13], a zmiany społeczno-kulturowe,
jakie zaszły przez ostatnie dziesięciolecia, nie pozostają bierne wobec codziennego egzystowania.
O ile na wsi stosunek do przestrzeni mieszkalnej
stanowi odbicie wewnętrznych przeżyć człowieka,
o tyle w środowisku miejskim ta duchowość coraz
bardziej przegrywa z dynamiką współczesnego stylu
życia, tak różną od tradycyjnego porządku. Nowoczesny świat „ucieka”: nie tylko tempo zmian jest nieporównywalnie szybsze niż w przypadku jakiegokolwiek
wcześniejszego systemu, ale niespotykany jest także
ich zasięg i radykalny wpływ, jaki wywiera na zastane
praktyki i zachowania społeczne [14]. W dzisiejszym
świecie, który z jednej strony dąży do poszerzania
horyzontów, pozyskiwania wiedzy i przewidywalności,
coraz częściej mówi się o wszechogarniającym poczuciu osamotnienia, lęku i braku trwałego zakotwiczenia
w jednym (stałym) miejscu. Człowiek XXI wieku określany jest mianem globalnego wędrowcy – turysty, często zmieniającego miejsca zamieszkania, migrującego
za pracą w poszukiwaniu lepszego życia. Masowe
przemieszania się powodują, że nierzadko posiada
on wiele domów, które traktuje jedynie jako sypialnie
i krótkie postoje przed następną przeprowadzką. Zjawisko zamieszkiwania staje się zatem coraz bardziej
stechnicyzowane i jest jedynie demonstracją funkcji
– „maszyny do mieszkania”, a nie intymną relacją.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na brak poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania jest coraz
słabszy paradygmat tradycji, a więc zanik tak mocno
zakorzenionych w kulturze wzorców, drogowskazów
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i reguł zwyczajowych. Mechanizmy wykorzeniające
stopniowo czynniki lokalne z codziennego życia
jednostek sprawiają, że muszą one dokonywać
wyborów: wartości, wierzeń, czy norm spośród różnych możliwości i trendów kulturowych. W porządku
tradycyjnym życie człowieka na ogół toczyło się wokół obszaru zamieszkania, a domowa codzienność
integrowała i podtrzymywała rodzinę jako wspólnotę
– communitas. Niezależnie od przesiedleń dom był
zawsze własny, znany. Współcześnie pojęcie miejsca
jako punktu odniesienia w świecie słabnie. Miejsce
staje się złudzeniem [15] i jest zamieszkiwane pozornie. Transformacja dawnego porządku widoczna jest
także w tak powszechnym dziś traktowaniu domu
jako inwestycji. Szybka możliwość kupna i sprzedaży
sprawia, że płaszczyzna egzystencjalna przejawiająca
się w określeniach: zadomowienie, zakorzenienie,
związanie, czy oswojenie przestaje być już istotna.
Swojskość (...) (ludzi oraz miejsc) nie zależy już tak
bardzo od bezpośredniego otoczenia [16].
Współczesny człowiek, jako istota techniczna,
pozbawiony jest zatem kwintesencji zamieszkiwania
i identyfikacji ze swoim miejscem, które postrzega
raczej w kategoriach materialnych niż egzystencjalnych. Buduje on budynki, otacza się przedmiotami,
żyje w środowisku zredukowanym do liczby [17], nie
rozumiejąc na czym polega doświadczanie prze-

strzeni architektonicznej, która za pomocą ścian
i dachu kształtuje mu własną przestrzeń życiową.
Otto Friedrich Bollnow stwierdza, że jest on tułaczem,
człowiekiem niezamieszkałym [18], niemającym na
ziemi miejsca wyłącznie swojego – azylu, w którym
mógłby się schronić przed napierającym orbis exterior, a Martin Heidegger zjawisko to określa tzw. biedą
zamieszkiwania, która (...) nie polega w pierwszym
rzędzie na braku mieszkań, jakkolwiek byłby on uciążliwy i przykry, hamujący rozwój i groźny (...) Prawdziwa
bieda zamieszkiwania polega na tym, że śmiertelni
dopiero szukają od nowa istoty zamieszkiwania, że
muszą dopiero uczyć się zamieszkiwania [19].
Transformacja intymności przestrzeni mieszkalnej w ciągu lat sprawiła, że dom nie stanowi już
ostoi i nie posiada cech niezmienności, ponieważ
można go porównać do każdego innego miejsca
na ziemi. W dzisiejszym świecie, który pod wieloma
względami różni się od minionych okresów, potrzeba zadomowienia i bycia „u siebie”, wymaga od
człowieka (...) ustanowienia świata na nowo, z całym
ryzykiem i z całą odpowiedzialnością [20]. Tylko
wówczas można mówić o istocie zamieszkiwania,
a nie jedynie przebywaniu.
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XXL
XXL
Zgodnie ze stwierdzeniem Fumihiko Maki megastruktura w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku była
ramą, w której umieszczano wszystkie albo większość funkcji miasta. Pomimo iż już w latach siedemdziesiątych megastruktury były przeszłością, zagadnienia widoczne w dzisiejszym mieście – gęstość zabudowy,
rozwój technologiczny i zainteresowanie ekologią prowadzą do powstania nowego typu zabudowy: minimegastruktury. Porównanie go z „koolhaasowską” Teorią Wielkości umożliwić ma charakterystykę podobnych
obiektów.
Słowa kluczowe: megastruktura, Steven Holl, Hybryd Building, MVRDV, Mirador, Rem Koolhaass

According to Fumihiko Maki the 1960s’ megastructure was “a large frame in which all the functions of a city
or part of a city were housed”. Although in 1976 Reyner Banham called megastructures “urban futures of
the recent past”, present-day city’s issues – density, new technologies and ecological approach have led to
emerging the new pattern: mini-megastructure. Its comparision with Koolhaas’ theorems of his “Theory of
Bigness” helps revealing its main features.
Keywords: megastructure, Steven Holl, Hybryd Building, MVRDV, Mirador, Rem Koolhaass
Powyżej pewnej skali architektura nabiera
cech Wielkości pisał Rem Koolhaas. Wielkość to
architektura ekstremalna [1]. Obok monumentów
w historii architektury powstawały też budynki lub
ich zespoły o znacznej powierzchni i różnorodnym
przeznaczeniu, podporządkowanym zamieszkiwaniu
– średniowieczne klasztory, falangi, Jednostka Marsylska, Siedlungen, czy konstruktywistyczne osiedla.
W dziewiętnastym wieku winda i żelbet zmieniły
proporcje zabudowy tego rodzaju. Kiedy jednak na
„nowym kontynencie” powstawał Manhattan „sta-

ra” Europa (według Koolhaasa) bała się wielkości,
wyrażając ten strach przez teoretyzowanie ponad
moment zastosowania. Najistotniejszym wkładem
Europejczyków w rozwój megastruktury miałoby być
rysowanie w latach sześćdziesiątych dwudziestego
wieku wizjonerskich, lecz nieprawdopodobnych
elementów krajobrazu stworzonych przez człowieka
[2]. Na fali kontestacji modernizmu, zachłyśnięcia się
postępem technologicznym i poszukiwania rozwiązań dla nowej rzeczywistości społecznej wymyślano
wielkoskalowe obiekty architektoniczne, mieszczące
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Mirador; Hybrid Building

w sobie wszystkie funkcje miasta (bądź jego fragmentu). Ralph Wilcoxon podając wyznaczniki formy
i konstrukcji podobnych obiektów, opisał je jako
struktury modularne, w których w „długowieczną”,
„rozrastającą się” bezgranicznie ramę konstrukcyjną
„wbudowywano” mniejsze, prefabrykowane, „tymczasowe” elementy – pomieszczenia lub niewielkie
budynki [3]. Idea megastruktury cieszyła się popularnością do lat siedemdziesiątych. Już w 1976 roku
Reyner Banham nadał swojej pracy podtytuł Urbanistyczne wizje przyszłości z niedalekiej przeszłości
[4]. Wtedy na dobre indywidualne, często mobilne,
niewielkie elementy, a także pryncypia tradycji
i indywidualności zastąpiły profetyczne planowanie gigantycznej, technologicznie wyrafinowanej
miejskiej struktury, co do której wysuwano obawy
o problemy przystosowawcze mieszkańców. Na

początku XXI wieku miasto niewątpliwe jest inne
niż w poprzednim stuleciu, jednak problem jego
przeludnienia pozostaje nadal aktualny – zarówno
w sferze debaty o przestrzeni publicznej i realiach
społecznych, jak i praktyki architektonicznej. Jednocześnie wiadomo już, że bezgraniczne zwiększanie
jego obszaru nie jest lekarstwem. Alternatywą dla
niekontrolowanego rozrostu stało się zwiększanie
gęstości zabudowy. Coraz częściej pojawiają się
obiekty w rozmiarze XXL.
Miasto rozbudowywane jest już nie w dwóch, ale
trzech wymiarach. W jednym miejscu też gromadzi się
wiele sposobów użytkowania. Różnica polega jednak
na zastąpieniu utopijnych wizji podejściem pragmatycznym. Pojawiły się nowe czynniki – zagrożenie
katastrofami naturalnymi i brakiem żywności czy wody
oraz nowe technologie. Kluczowe znaczenie mają
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względy ekonomiczno-polityczne. Wizja projektowa
jest jedną kwestią, realizacja – odmienną. Można
zaproponować megastrukturę, ale realia kapitalizmu
uniemożliwiają „klasyczne” centralne planowanie.
Wymagany kapitał znajduje się nie w rękach władz
lecz poszczególnych inwestorów, ze zróżnicowanym
podejściem do estetyki i kwestii zysku oraz możliwościami decyzyjnymi. W efekcie, zgromadzenie
zasobów koniecznych do powstania „superblocku”
staje się niemożliwe. Jednak na horyzoncie uwidaczniają się nowe modele – megastruktury, we wcieleniu
„zminimalizowanym”.
W Delirious New York zawarta została Teoria
Wielkości, oparta na pięciu postulatach. Pierwszy
z nich zakłada, iż powyżej pewnej masy krytycznej
budynek staje się Dużym Budynkiem. Taka masa nie
może już być kontrolowana za pomocą pojedynczego gestu architektonicznego, ani nawet kombinacji
architektonicznych gestów. Ta niemoc powoduje
autonomię części, ale to nie to samo, co rozbicie:
fragmenty w dalszym ciągu podporządkowane są
całości. Koolhaas uważa, że budynek o znacznej
skali wymaga odpowiedniego formowania. Winda – ze
swoim potencjałem tworzenia raczej mechanicznych
niż architektonicznych powiązań – i grupa podobnych
wynalazków zdezaktualizowały klasyczny repertuar
architektury. Zagadnienia kompozycji, skali, proporcji,
detalu są obecnie kwestią sporną. Sztuka architektury
jest nieużyteczna w Wielkości [5]. Pekińskie Linked
Hybryd Stevena Holla ma formę typowego dla miasta
kwartału Hutongów, podniesionego i połączonego
z ośmioma wieżami – zabudową charakterystyczną
z kolei dla Pekinu współczesnego. To struktura o powierzchni ponad dwustu dwudziestu tysięcy metrów
kwadratowych. Rozmieszczono w niej różnorodne
funkcje – od mieszkalnej (728 mieszkań w 100 typach), poprzez handlową, rozrywkową, edukacyjną,
aż po rekreacyjną. Z kolei Mirador z madryckiego
Sanchinarro jest przykładem, jak biuro MVRDV prze-

twarza typologie miejsca. Tradycyjny kwartał zabudowy Madrytu przekształcony został w monumentalny
prostopadłościan. Dziedziniec zastępuje przekryty,
rozległy taras na wysokości czterdziestu metrów –
„dziura z widokiem” na góry Guadarrama. Otaczające
go kamienice „zlepiono” w budynek o wyraźnych
podziałach zaznaczonych kolorem, wymiarami i proporcjami otworów okiennych i logii (podobny zabieg
widać w Silodam – kolażu formalnym i funkcjonalnym,
który Maas nazwał lustrem politycznej i ekonomicznej
sytuacji Amsterdamu) [6].
W Dużym Budynku dystans pomiędzy rdzeniem
a powłoką zwiększa się do momentu, w którym elewacja nie może odzwierciedlić tego, co dzieje się
w środku twierdzi Koolhaas. Ludzkie oczekiwanie
szczerości zostaje pogrzebane: wnętrze i zewnętrze
architektury to dwa odrębne projekty, jeden ma do
czynienia z niestabilnością potrzeb programowych
i ikonograficznych, drugi – agent dezinformacji – oferuje miastu pozory stabilności obiektu [7]. Steven Holl
budynki mieszczące w sobie różnorodne funkcje, lub
takie, których przeznaczenie zmieniało się z biegiem
lat nazywa hybrydami. Pisze, że mimo iż powstawały
one w całej historii architektury (typowym przykładem jest dom kupca nad sklepem), przemiana
przeznaczenia z pojedynczego, apriorycznego w heterogeniczne była najbardziej wyraźna w wieku dwudziestym. W mieście, w którym nieustannie rosnąca
gęstość zabudowy i rozwój technologii spowodowały
zwiększanie ilości kondygnacji, multiplikowano funkcje, układając je jedna na drugiej. W hybrydzie forma
może pozostać skończona, podczas kiedy funkcja
się zmienia. Przestrzenie publiczne rozmieszczone
na parterze pekińskiego kompleksu i najwyższych
kondygnacjach wież, powiązano windami i pomostami, łączącymi bryły na różnych poziomach,
w sposób nieliniowy. To przestrzeń publiczna, która
ma coś wspólnego z filmem. Została zaprojektowana
z uwzględnieniem przemieszczania się widzów przez
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wnętrze pomostów i windy. Przestrzeń zmieniająca
się wraz z punktem widzenia i refrakcją światła.
Wieże tworzą wspólną przestrzeń i wzdłuż mostu
reprezentują nowy typ makrostruktury i przestrzeni
publicznej-prywatnej [8].
Maria Claudia Clemente podaje wyznaczniki
współczesnego projektu zabudowy mieszkaniowej
o znacznej gęstości. Należą do nich: dostosowanie
do potrzeb użytkownika przez tworzenie różnych
typów mieszkań i możliwość transformacji przestrzeni każdego z nich, usprawnienie komunikacji oraz
łączenie jej z przestrzenią publiczną. Ostatnio oprócz
zespolenia domu z miejscem pracy i wypoczynku
poszukuje się powiązania go z przestrzeniami organicznymi – obecność otwartych obszarów, planowanie terenów zielonych, wiążących elementy sztuczne
z naturalnymi i wnętrze z otoczeniem, transformujących budynek w kompleks zrównoważony społecznie
i ekologicznie. Tym samym przypominać ma on
wizję SITE z roku 1981 – duży obiekt mieszkaniowy,
przekształcony w kolektyw domów jednorodzinnych, odpowiadających potrzebom współczesnego
mieszkańca, a jednocześnie równoważący tendencję
miasta do ekspansji i wszystkie zjawiska z nią związane: wykorzystanie terenu i zasobów naturalnych,
rozwój sieci transportowej, konieczność rozbudowy
infrastruktury.
Zadaszona na wysokości piętnastu metrów dziura
w Miradorze o powierzchni ponad pięciuset metrów
kwadratowych, jest przestrzenią półpubliczną. Jej
zadaniem jest dostarczenie mieszkańcom dzielnicy
wrażeń widokowych i umożliwienie im identyfikacji
z miejscem. Na dwunastą kondygnację z placu otaczającego budynek dojeżdża specjalna winda. Taras
MVRDV jest odpowiedzią na architekturę powstającą
obecnie w Hiszpanii. Problem braku mieszkań najczęściej próbuje się niwelować poprzez tworzenie
całych dzielnic – monotonnych bloków o niewielkich
otworach okiennych. To introwertyczne budownictwo,

otwarte jedynie na półprywatną przestrzeń wewnątrz
kompleksów, jest formą przeczącą tradycyjnie otwartej hiszpańskiej kulturze [9].
Ziemia wybrana z wykopów Hybrid Building
posłużyła jako materiał do usypania pięciu wzgórz
tworzących park, otaczający założenie. Każde z nich
odpowiada jednemu stadium życia – począwszy od
placu zabaw dla dzieci, skończywszy na miejscu
medytacji. Na środku założenia zaprojektowano
sztuczne jeziora, na dachu wież mieszkalnych natomiast ogrody prywatne.
Holl pisze, że dla budynków o rozbudowanej skali
istotnym czynnikiem jest „porowatość” formy, kształtowanie jej w taki sposób, aby pieszy mógł w każdej
chwili zmienić kierunek, nie blokowany przez masę
zabudowy. Ożywiające ulicę sekwencje zdarzeń
i przestrzeni do przemierzania opisywali Jane Jacobs
i Walter Benjamin w Neapolu, uznając je w mieście za
konieczne – budynki z arkadami, pasażami, klatkami
schodowymi – teatr nieprzewidzianych konstelacji”.
„Porowatość jest niewyczerpanym prawem życia
w mieście, pojawiającym się wszędzie. Sekwencje
zdarzeń w pekińskim kompleksie kształtowane są
poprzez dogodny dostęp ze wszystkich stron do
jego wnętrza siecią dojść pieszych. Dodatkowe
ożywienie przestrzeni parteru natomiast poprzez
umieszczenie wokół niego sklepów i przeniesienie
innych publicznych funkcji na wyższe kondygnacje.
„Miasto w mieście” łączy różnorodne funkcje w trzech
wymiarach [10].
Razem wszystkie te przełamania – ze skalą, kompozycją architektoniczną, tradycją, przejrzystością,
etyką – oznaczają najbardziej radykalne pęknięcia:
Wielkość nie jest już częścią tkanki urbanistycznej.
Istnieje, a w najlepszym przypadku, współistnieje. Jej
podtytuł to fuck context [11]. Sam Koolhaas zrealizował swój postulat w projekcie centrum Almere, miasta
na polderze. Megastruktura zaplanowana została
z ignorowaniem otoczenia tak konsekwentnym, że
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zlokalizowano ją w oddaleniu od brzegu zbiornika
wodnego – miała stanowić kontekst sama dla siebie, społeczne „jądro” ożywiające okolicę. Jednak
projekty Steven’a Holl’a i MVRDV wyraźnie do niego
nawiązują.

Odnoszące się do kontekstu, dobitne podsumowanie postulatów Koollhaasa, poprzedza odniesienie
do wartości: Tylko poprzez rozmiar, budynek wchodzi
w domenę amoralności, poza dobro i zło. Jego oddziaływanie niezależne jest od ich jakości [12].
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Czytelność kodu
Code readability
Na przestrzeni wieków różnie postrzegano efekty pracy architekta oraz pojęcie estetyki i sztuki. Pierwotna czytelność funkcji budynków, założeń projektowych i realizacji uległa zmianie i unifikacji w ostatnich dwóch wiekach.
Słowa kluczowe: estetyka, czytelny kod, funkcja, forma

During ages the were many different opinions about the effects of the work of an architect as well as the mining
of the aesthetics and art. The original understanding of buildings functions, design principles and the realization
process has been changed, unified during last two centuries.
Keywords: aesthetics, intelligible code, function, shape
Nie sposób uciec od refleksji nad kształtowaniem
przestrzeni, wciąż w niej przebywając. Cały czas
jesteśmy elementami składowymi wnętrza. I nie ma
w tym przypadku znaczenia, czy jesteśmy wewnątrz
wydzielonej przegrodami przestrzeni, czy też w przestrzeni otwartej – jak daleko rozpościera się horyzont.
Zawsze mamy przed sobą panoramę, widok. Nawet
w najdalszych i najdzikszych zakamarkach stworzonych przez naturę – czy to wysokie góry, czy nieokiełznane morze, czy leśne ostępy – wszędzie spotkać
można ślady ludzkiej obecności i piętno, jakie wszyscy wyciskamy zaledwie samym swoim istnieniem na
ziemi. Dobrze, jeśli nasz wpływ na środowisko jest tak
minimalny, że pozostałe po nas niekorzystne zmiany
zostaną zneutralizowane wraz z naszym odejściem.
Niekiedy jednak pozostają po nas trwałe pamiątki.
Zmniejsza się areał nienaruszonej przyrody. Poza
nieutylizowanymi odpadami trwają infrastruktura i bu-

dynki. Co najmniej kilka następnych pokoleń będzie
żyło w świecie, który my właśnie tworzymy. Z każdym
pokoleniem wraz ze wzrostem liczby ludności wzrasta
lawinowo liczba inwestycji. I niestety coraz bardziej
zacierają się różnice pomiędzy cywilizacjami i kulturami stanowiącymi przecież o pięknie naszej planety
i klasie dzieł ludzkich rąk. Zanika czytelność kodów,
schematów, podstawowych pojęć, według których
ludzkość nauczyła się klasyfikować otoczenie.
Zagadka dla dorosłych: na podstawie rysunku
autobusu należy zgadnąć, w którą stronę pojedzie.
Tył i przód auta są jednakowe. Dorośli w większości
nie potrafią odgadnąć kierunku jazdy – za to dzieci
są z reguły błyskawicznie bezbłędne. Dorośli szukają
w rysunku szczegółów, ledwo widocznych w tej skali
detali wyznaczających przód czy tył: lusterek bocznych, zderzaków, anteny, wycieraczki, wręcz mają nieuzasadnioną pretensję o brak widocznej kierownicy
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czy kierowcy. A nie zwracają uwagi na podstawową
treść ryciny – przedstawiony bok autobusu nie ma
drzwi. Zatem widzimy autobus od strony ulicy, czyli
pojedzie on w lewo (przy ruchu prawostronnym).
A przecież autobus to pojazd miejski służący do
przewozu pasażerów i drzwi (zazwyczaj trzy pary)
są, poza gabarytami pojazdu, najbardziej charakterystyczną i użytkową zewnętrzną cechą. Czyżby dorośli
zapomnieli, do czego służy komunikacja zbiorowa?
Czy to znaczy, że w procesie edukacji i cywilizacji
tracimy zdolność rozróżniania podstawowych pojęć
i potrzeb? Może niepotrzebnie komplikujemy sobie
egzystencję udziwniając nasze otoczenie, przez co
staje się ono mniej czytelne. Niepotrzebnie obkładamy się coraz to nowymi gadżetami, bombardujemy
kolejnymi bodźcami, tracąc wrażliwość na podstawowe wartości i elementy składowe rzeczywistości.
La critique est aisée, l’art est difficile – XVIII-wieczna francuska formuła autorstwa F. Detstouches’a
wydaje się być aktualna dla każdego, kto w czasach
współczesnych terminuje zarówno w tworzeniu, jak
i w komentowaniu artystycznej/estetycznej rzeczywistości. Każde dzieło, czy to dotyczące literatury,
malarstwa, muzyki, tańca, krawiectwa, wzornictwa
przemysłowego, sztuki kulinarnej, rzeźby, instalacji
artystycznej, wnętrz czy architektury podlega zarówno
branżowej, jak i publicznej powszechnej ocenie. Tej
ostatniej zwłaszcza dzięki mediom, a w szczególności
internetowi. Nie zawsze jest to ocena adekwatna do
faktycznej wartości artystycznej dzieła. Zwłaszcza,
jeśli dzieło jest skrajnie innowacyjne, o obcej, nie
spotykanej dotąd estetyce. Piękno bowiem niekoniecznie jest obiektywne – ... sąd o tym, co wdzięczne
czy piękne, jest sądem nie o przedmiotach, lecz o reakcji ludzi na przedmioty, jest sądem podmiotowym,
subiektywnym [1]. Innymi słowy każdy z nas inaczej
ujrzy i oceni to samo dzieło, w zależności od swej
indywidualnej reakcji, upodobań, refleksji, choć dzieło
samo w sobie pozostanie obiektywnie niezmienne.

Albowiem nie zmienią się swoiste właściwości danego dzieła.
Owe wartości i cechy (zewnętrzne – fizyczne oraz
wewnętrzne – ideowe) dzieła są stałe i nie ulegające
przemianom. Dotyczą one wszystkich aspektów poza
estetycznych, niemniej rzutują na ekspozycję i piękno
obiektu. W przypadku architektury do cech owych zaliczyć można użyteczność, rozumianą jako zgodność
i przydatność obiektu do pełnienia danej funkcji.
I tak dom (jaskinia, szałas, lepianka) przede wszystkim mają zapewnić człowiekowi schronienie przed
złymi warunkami atmosferycznymi i niebezpiecznymi
zwierzętami. Poza tym zapewnić poczucie bezpieczeństwa (przed niepożądanymi intruzami, a także samym
domownikom – tzw. bezpieczeństwo użytkowania),
wspólnoty (ciepło „domowego ogniska”, podtrzymanie
więzi rodzinnych), komfortu i odpoczynku.
Z kolei świątynia, bez względu na wyznanie, jest
miejscem spotkania i rozmowy człowieka z Bogiem.
Zatem jej naczelną cechą będzie umożliwienie pełnego
skupienia, refleksji, radości przeżywania liturgii. Poza
tym ukazanie boskiej potęgi, a także nieskończoności
i dobra jakie Bóg nam ofiaruje oraz podtrzymanie więzi
religijnych i społecznych danej populacji.
Siedziba świeckiej władzy (królewski pałac czy
miejski ratusz) ma przede wszystkim podkreślić potęgę
i rangę danej władzy poprzez odpowiednią reprezentacyjność. Dodatkowo umożliwić i usprawnić system
zarządzania, pracy urzędników, kontaktu z petentami.
Pierwotnie estetyka rozumiana jako niepowtarzalne
piękno nie odgrywała istotnej roli w procesie tworzenia
pierwszych, prehistorycznych obiektów budowlanych.
Budowle miały być przede wszystkim użyteczne, czyli
przydatne w swej roli. Dopiero z czasem nasi przodkowie zaczęli zwracać uwagę na jakość estetyczną
najbliższego otoczenia, długo nie mając jeszcze świadomości znaczenia i stosowania owego pojęcia.
Słowo estetyka wyodrębniono w języku sztuki
dopiero w kulturze starożytnej, w okresie klasycznym,

378

greckim. Pojawiło się pojecie kanonu, wzoru/formy
stosownej dla konkretnego dzieła.
Dyskutowano o estetyce (pięknie, wdzięczności,
szpetocie) zapewne dużo wcześniej przed pojawieniem się słowa pisanego. Niemniej dopiero z zachowanej w piśmie do naszych czasów polemiki o istocie
piękna i użyteczności możemy poznać ewolucję
podejścia do owych zagadnień. I tak od stwierdzenia,
że istnieje nadprzyrodzone, absolutne piękno a sztuka
taka nie jest lub że upodobanie do piękna jest wyrazem niewłaściwej zmysłowej pożądliwości, zatem jest
godne potępienia lub stwierdzenia, że natura jako twór
boski jest zawsze piękniejsza i doskonalsza od sztuki
do idei sztuki rozumianej jako twórczej, indywidualnej,
dążącej do doskonałości i nowości, przekształcającej
rzeczywistość, będącej – jako wyraz talentu i wyobraźni – nieobliczalną. Pośród nich pojawiła się też opinia,
ze istnieje zarówno (...) piękno (...) proporcji form (...),
jak i piękno polegające na odpowiedniości formy do
celu (...) [2]. Osąd, sformułowany już w starożytności
przez stoików, podtrzymany w średniowieczu przez
Augustyna wywarł piętno na sztukę, w tym architekturę
tej epoki. Głównym celem sztuki średniowiecznej było
przedstawienie i dotarcie do nadzmysłowych, transcendentnych treści poprzez stosowanie zmysłowych
zabiegów. Dopiero odrodzenie i epoki późniejsze
odcięły się od transcendentnych treści, stawiając na
pierwszym miejscu człowieka i jego potrzeby fizyczne,
poprzez laicyzację sztuki i kultury. Nowe podejście
do procesu tworzenia zaowocowało rozkwitem sztuk
pięknych. Sztuka „wyszła” z obiektów sakralnych do
ludzi, trafiając „pod strzechy”. Ponowne odnalezienie
i docenienie starożytnych traktatów, zwłaszcza Witruwiusza, wpłynęło na podejście do pojęcia piękna jako
równie ważnego w architekturze jak jej użyteczność.
Przypomniano, że piękno jest w naturze oraz że oprócz
elegancji i proporcji, piękna jest również stosowność
dzieła, funkcjonalność, odpowiedniość do potrzeb
i przyzwyczajeń.

W zależności od epoki podejście do sztuki, w tym
architektury, ulegało zasadniczym zmianom. Zaowocowało to powstaniem różnych stylów w architekturze
i szeroko pojętej sztuce. Znamienne, że w czasach
sobie współczesnych twórcy, rzemieślnicy i użytkownicy tworząc nową estetykę operowali szerokim
wachlarzem form, niekoniecznie spoistych i mających
wspólny mianownik. Zwłaszcza, że nowa moda
z głównych ośrodków kulturalnych rozpościerała
się na sąsiednie tereny powoli, w każdym kraju pod
wpływem odmiennej kultury ulegając innym modyfikacjom lub w ogóle nie występując. Zawsze jednak po
płynnym, aczkolwiek nierównomiernym w czasie i sile
przejściu do kolejnej epoki estetycznej poprzednia
dała się zdefiniować i sklasyfikować mimo tych różnic
stylistycznych. Sztuka, również estetyka, wracała do
korzeni, do epok poprzedzających ostatnią, by stamtąd czerpać inspiracje i filozofie, dostosowawszy je
do aktualnych potrzeb.
I tak odrodzenie, bazując na antycznej filozofii
i sztuce, przywróciło kult ciała ludzkiego. W architekturze piętno odcisnęli wielcy włoscy budowniczowie,
jak Michał Anioł, Rafael, Donato Bramante. Byli to
ludzie wszechstronni, zajmujący się malarstwem,
rzeźbą, architekturą, filozofią. W tej epoce umysł ludzki
święcił największe tryumfy (Leonardo da Vinci swoimi
wizjonerskimi pomysłami i wynalazkami wyprzedził
swe czasy o kilka stuleci). Architekturę charakteryzowało światło, proporcje (oparte na proporcjach ciała
ludzkiego), forma regularna i zamknięta, symetria. Co
ciekawe, Michał Anioł był zdania (co prawda dotyczy
to głównie rzeźby), że forma zależy od materiału,
jakim dysponuje artysta, czyli jest w nim „zaklęta”,
a zadaniem twórcy jest pomóc jej się wydobyć. Tak
więc natchnienie jest zdeterminowane przez czynniki
zewnętrzne, a nie tylko przez wyobraźnię i talent twórcy. Z kolei barok, początkowo uznany jako maniera
odrodzenia, był tryumfem wielkich założeń osiowych,
bogactw (wymyślnych ozdób), żywości (dynamizm
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falistych kształtów). Klasycyzm powrócił do antyku,
lecz w lżejszej i bardziej wyrafinowanej formie niż
odrodzenie. Rokoko było z kolei modyfikacją baroku,
przerysowaną lecz delikatniejszą. O ile czasy odrodzenia to tryumf włoskiej sztuki i architektury, kolejne epoki
nie miały jednego źródła i nie wywarły aż tak znaczącej
zmiany na estetykę wszystkich dziedzin sztuki.
Podczas tych kilkuset lat pomimo zmiany stylów
architektonicznych niezmienna pozostała czytelność
form i funkcji obiektów. Obiekty sakralne dominowały,
głównie wertykalnie, nad zabudową wsi i miast. Wieże
wolno stojące lub wbudowane, przeważnie trójkątne
szczyty, rozety w ścianie frontowej, kopuły pośrodku
nawy tuż przed prezbiterium. Skala i położenie budynku oraz kompozycja brył ustawionych w określonym
porządku, bez względu na stylistykę detalu definiowała
funkcję obiektu. Podobnie było z siedzibami władców.
Nie tak wysokie jak obiekty sakralne, dominowały
w pejzażu masywnością, rozległością, przepychem
zdobienia, usytuowaniem, indywidualnością. Kolumnady, dziedzińce honorowe, ogrody. To wszystko wyróżniało je z tła. Domy mieszczan czy chłopów były najskromniejszymi obiektami, o powtarzalnych formach,
skromniejszym detalu lub jego braku. Stan społeczny
gospodarzy, funkcje pełnione oficjalnie, znajdowały
odbicie w wyglądzie budynków. Dodatkowo estetyka
zdeterminowana była położeniem geograficznym.
W zależności od klimatu, miejscowej kultury materialnej
i obyczajowej stylistyka obiektów była różna, specyficzna dla danego kraju lub wręcz dla danej miejscowości.
Mimo rozprzestrzeniania się mód na konkretny styl
architektoniczny, swoisty spójny obraz przestrzenny
był kontynuowany poprzez wiele wieków.
Pierwszym wyraźnym niemal całkowitym odejściem
od korzeni estetyki staro- i nowożytnej, a co za tym
idzie miejscowej tradycji, było nadejście modernizmu,
wraz ze zmianami polityczno-socjalno-społecznymi
przełomu XIX i XX wieku oraz początku XX wieku.
Utopijne idee zapewnienia wszystkim potrzebującym

(po wojnie) mieszkań zaowocowały powstaniem w pejzażu podmiejskim wielkich jednostek mieszkalnych
i idei nowych miast (Le Corbusier, Unité dHabitation,
Marsylia lub Ville Contemporaine) [3]. W ten sposób
zachwiane zostały dotychczasowe odwieczne proporcje przestrzeni miejskiej, w sylwecie ponad wieżami
kościołów pojawiły się wieżowce mieszkalne, potem
drapacze chmur mieszkalno-biurowe. Złamany został
dotychczasowy czytelny kod, w którym wysokość (siedziby) oznaczała posłuch i poziom władzy. Dodatkowo
do tego doszła zmiana stylistyki. Less is more Miesa
van der Rohe wyznaczyło nowy kierunek architektury. Mniej detalu, swobodna kompozycja, klasycznie
wyważone proporcje, rygorystyczny raster – zarówno
w obiektach użyteczności publicznej, jak i w zabudowie
mieszkalnej. Zanegowano drugi czynnik wyróżniający
budynki ważne spomiędzy nieistotnych – skalę i ilość
detalu. Żywiołowy rozwój mediów, oprócz niezaprzeczalnej zalety edukacji poprzez przedstawianie ogółowi
różnych wartości ze wszystkich zakątków naszego
globu doprowadził też do zjawisk negatywnych. Do
wymieszania się walorów estetycznych wszystkich
kultur i bezkrytycznego kopiowania wyjętych z kontekstu form i treści. W dodatku w sposób całkowicie
przypadkowy. Stracił na znaczeniu trzeci czynnik różnicujący i określający przestrzeń – indywidualność danej
kultury. Dziś wyjęci z naszego kontekstu i przeniesieni
na inny kontynent, w zależności od miejsca gdzie
trafimy, możemy nie odczuć żadnej różnicy pomiędzy
dwiema odrębnymi kulturami. Bowiem wszędzie trafimy
na identycznego Mac Donalds’a.
Wiek XX oraz początek XXI wieku to czasy intensywnej industrializacji i rozwoju cywilizacji, wojen i zniszczeń powojennych, odbudów, inwestycji
w rozwój infrastruktury i nowe technologie. To też lata
tworzenia się międzynarodowej wspólnoty architektów (CIAM), organizowania międzynarodowych konkursów architektonicznych. To czasy transferu danych
i myśli twórczej na niespotykaną dotychczas skalę.
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Jesteśmy świadkami rozwoju myśli architektonicznej
opartej już na zakusach kolonizacji odległych planet.
Międzynarodowe sławy architektoniczne prześcigają
się w proponowaniu coraz to nowych, ekspresyjnych
form budynków, jak u Zahy Hadid w Abu Dhabi Performing Arts Centre, które dzięki formie dynamicznej,
zoomorficznej, futurystycznej, niezwykle plastycznej
świetnie podkreśla innowacyjność i kosmiczność koncepcji. W dodatku każdy może projektować wszędzie,
ograniczeniem jest jedynie fantazja twórcy i portfel
inwestora. Miasta prześcigają się w ściągnięciu do
siebie najsłynniejszych architektów, by zabłysnąć
na międzynarodowym gremium obiektem przez nich
zaprojektowanym. W ten sposób w wielu miejscach
istnieją stylistycznie do siebie podobne obiekty. A ich
mniej lub bardziej udane kopie, autorstwa miejscowych projektantów multiplikują nowe formy.
Czy wobec tego włoskie średniowieczne San
Giminiano byłoby doskonalsze, gdyby jego budowniczowie byli samymi architektami-artystami,
twórcami niepowtarzalnych form? Byłoby inne, ale
czy piękniejsze? Wątpię. Urok San Giminiano polega
właśnie na tym, że tworzyli je głównie architekcirzemieślnicy. I że jest takie inne. I że całe składa się
z powtarzalnych, podobnych materiałów, kolorów,
brył, form, kształtów i zaułków. Przez wieki patyna
dodała im malowniczości. Podobnie jak w przypadku
skandynawskich wiosek, przycupniętych na skraju
morza u stóp poszarpanych fiordów. Powtarzalność
prostych, kubicznych brył, ostre kolory, podobne
proporcje i skala obiektów zapewniają niepowtarzalne

PRZYPISY
[1] W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Warszawa, 1991, s. 14.
[2] Ibidem, s. 26.
[3] Ch. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa, 1987, s. 33, 43.

estetyczne wrażenia harmonii i spokoju. Zwłaszcza
w otoczeniu wszechogarniającej północnej nieprzewidywalnej i nieujarzmionej przyrody.
Czy to znaczy, że mamy zrezygnować ze swobody i inwencji twórczej? Powielać jedynie znane od
wieków wzorce, zachowując zgodność i czytelność
z zastaną formą i treścią? Zdecydowanie nie. Warto
jednak rozważyć umiar w stosowaniu fantastycznych,
nieraz nierealnych wizjonerskich rozwiązań. Zwłaszcza w obiektach o zwykłej randze, takich jak przeciętny dom. Czymże byłyby bowiem budynki takie, jak:
Dancing House w Pradze czy Walt Disney Concert
Hall w Los Angeles Franka Gehry’ego, gdyby stały
w kontekście im podobnych? Wyróżniają się swoją
formą, podkreślają rangę i funkcję obiektu dzięki
obecności tła, z którego się wybijają. Podobnie rzecz
ma się z pomysłami Zahy Hadid (Vitra Fire Station
w Weil am Rein)czy Daniela Libeskinda (The Jewish
Museum, Berlin, Museum Denver Art).
Idźcie i czyńcie ziemię sobie poddaną wszelako
te słowa nie dały nam in blanco zgody na wszechogarniającą destrukcję świata nam podarowanego
– natury – nie zezwoliły na przekształcenie sytuacji
zastanej w sekwens industrialnej, interdyscyplinarnej
i interkontynentalnej mieszanki. Zróżnicowanie i indywidualność, zarówno w skali makro (architektura
regionalna), jak i mikro (nowatorskie indywidualne
rozwiązania projektowe) też są piękne. Warto zachować czytelność pewnych form, czytelność kodu
architektonicznego, aby zachować niepowtarzalność
i urodę otaczającej nas przestrzeni.

Jolanta Tofil*

Rozwój współczesnych przekryć o konstrukcji
cięgnowej
Evolution of contemporary roofs of string
construction
Konstrukcje cięgnowe są dziś synonimem nowoczesności: celowości i logiki dzieła – jako wymóg ekonomiczności i zamierzenia twórcy: w budowlach wielkich przekryć i pokonywania wielkich rozpiętości. W kategorii
nowoczesności mieści się także bicie rekordów w tym zakresie.
Słowa kluczowe: przekrycia, konstrukcje cięgnowe, konstrukcja wisząca, forma architektoniczna

String constructions constitute a synonym of modern technology, purpose and logic of a piece, as an economic requirement and intensions of a creator in constructions of big roof shells and gapping great spans.
Breaking records in that domain also falls into this modern category.
Keywords: roofs, string structures, suspension structure, architectural form
Przekrycia wiszące o bardzo prostej konstrukcji
były znane w dalekiej przeszłości. Wykorzystanie skór
zwierzęcych, a później prymitywnie plecionych mat
oraz skręconych włókien roślinnych jako lin znane
było od najdawniejszych czasów. Niestety ze względu
na nietrwałość stosowanych materiałów, zachowało
się niewiele śladów owego budownictwa.
W starożytnej Grecji i Azji Mniejszej stosowano
konstrukcje namiotowe. W upalne lub deszczowe
dni przekrywano płótnami żaglowymi pomieszczenia
przeznaczone na cele publiczne. Zasady konstrukcyjne tych przekryć wywodziły się z konstrukcji żagli
na statkach. W starożytnym Rzymie po raz pierwszy
zastosowano płócienne przekrycie wiszące na linach,

chroniące trybuny przed promieniami słońca tzw. welarium w Colosseum. Ogromna ta budowla w kształcie
elipsy o średnicach 156 i 188 metra była przekrywana
w czasie igrzysk [1].
Do dnia dzisiejszego plemiona ludzi koczujących
(Nomadów) oraz ludność krajów słabo rozwiniętych gospodarczo wykorzystują podobny sposób
budowania, ze względu na niskie koszty i łatwość
wznoszenia i przenoszenia konstrukcji z miejsca na
miejsce. Z tych samych przyczyn przekrycia wiszące są powszechnie wykorzystywane przez wojsko
oraz dla widowisk cyrkowych. Największe budowle
cyrkowe powstały pod koniec XIX i na początku XX
wieku.

* Tofil Jolanta, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.
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1, 2. Hala widowiskowa Katowice, Polska. www.sportsvenue-technology.com / Spectacle Arena, Katowice, Poland
3, 4. Stadion Olimpijski, Monachium, Niemcy. www.mimoa.eu, http://muc.in/pic/munich_olympic_stadium / Olympicstadium,
Munich, Germany
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Erę inżynierskich konstrukcji wiszących o dużych
rozpiętościach zapoczątkował wiek XIX, kiedy to
wynaleziono sposób masowej produkcji lin stalowych o znacznej wytrzymałości na zerwanie. Jednak
początkowo liny stalowe wykorzystywano jedynie do
konstrukcji mostów. Prawdziwy rozkwit konstrukcji
cięgnowych rozpoczął się w drugiej połowie XX wieku
i nadal obserwujemy niesłabnące zainteresowanie
tego typu ustrojami.
Pierwszym obiektem, w którym zastosowano liny
o wysokiej wytrzymałości na zerwanie jest Arena
w Raleigh. Obiekt ten dał początek rozwojowi współczesnych – wstępnie napiętych – konstrukcji przekryć
wiszących.
W roku 1950 Maciej Nowicki zaprojektował pionierską konstrukcję wspomnianej wyżej areny Cow
Palace, którą wzniesiono w roku 1953 [2]. Konstrukcję
nośną dachu stanowi wstępnie napięta siatka cięgnowa w kształcie paraboloidy hiperbolicznej. Siatka ta
składa się z lin o zróżnicowanej średnicy, mocowanych
do dwóch wzajemnie przecinających się parabolicznych łuków żelbetowych. Część lin spręża przekrycie
w kierunku poprzecznym. Natomiast strefę powłoki nie
sprężoną podtrzymują boczne napięte odciągi linowe,
wachlarzowe, zakotwione ukośnie w słupach ściany.
Główne wymiary obiektu w rzucie poziomym wynoszą:
długość 97 m i szerokość 92 m [3].
Krzyżujące się łuki nośne wznoszą się na wysokość 27,4 m i są podparte słupami, które przenoszą
jedynie ciężar własny łuków. Ponieważ występowało
zagrożenie przesunięcia się fundamentu po gruncie
na wypadek przekroczenia sił tarcia łuki połączono
za pomocą sprężonych kabli.
W omawianej konstrukcji przekrycia po raz pierwszy zastosowano powierzchnię siodłową z krzyżujących się lin, dzięki czemu rozwiązano niezwykle
ważny problem odprowadzenia wody opadowej
(woda spływa do najniższych punktów skrzyżowania
łuków) [4].

Hala jest osłonięta szklaną ścianą, która wzmacnia
wrażenie lekkości i dynamizmu formy architektonicznej budowli wynikającej z zastosowanego rozwiązania
przekrycia. Wspomnianą ścianę przecina wstęga
żelbetowa, stanowiąca jednocześnie belkę podtrzymującą konstrukcję trybuny.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy falistej, izolacji termicznej oraz warstwy materiału bitumicznego.
Obiekt zdobył Nagrodę Honorową AIA w 1953 roku,
został zaliczony w poczet 10 najbardziej znaczących
budynków w historii architektury przez Architectural
Record w 1957, sprowokował liczne naśladownictwa,
zainspirował wielu, jak choćby Saarinena (lodowisko
Uniwersytetu w Yale w New Haven, terminal Dulles
Airport w Waszyngtonie) – i został później na długo
zapomniany.
Według Curta Siegela powierzchnia dachu rozpięta pomiędzy łukami (...) stała się prototypem ‘dachu
wiszącego’, a raczej należałoby powiedzieć ‘siatki
z napiętych cięgien’, zakrzywionej w dwóch przeciwnych kierunkach, przez co zwróciłoby się uwagę na
formę powierzchni dachowej, która dla tej struktury
jest ważniejsza niż forma łuków [5].
Wręcz dosłownym cytatem z Areny, zwanej
także Paraboleum, jest Hala Kongresowa w Berlinie
zaprojektowana przez H. Stubbinsa. Zrealizowana
w 1957 r. posiada wymiary w rzucie poziomym: 75 m na
61 m. W maju 1980 roku, po 23 latach eksploatacji
dach uległ awarii, której przyczyną była korozja lin
nośnych dachu, szczególnie w pobliżu zakotwień
w żelbetowym dźwigarze brzegowym. W 1986 roku
halę odbudowano, udoskonalając konstrukcję nośną dachu [6].
Kolejnymi etapami na drodze udoskonalania tego
typu rozwiązań było zastąpienie ściskanych łuków
pierścieniami, co dało początek rozwojowi konstrukcji
wiszących na planie koła. Dwa pierwsze, równocześnie i niezależnie opracowane projekty, to: przekrycie
pawilonu USA na Światowej Wystawie, odbywającej
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się w 1958 roku w Brukseli oraz projekt konkursowy
Centrum Targowego w Leopoldville w Kongu.
W kolejnych latach nastąpił bardzo szybki rozwój
konstrukcji cięgnowych. Sprzyjały temu dogodne
warunki. Ciągle rozwijający się i coraz sprawniejszy
warsztat projektowy inżynierów, wzrastające wymagania przestrzenne architektów, a w szczególności
produkcja coraz wyższej wytrzymałości gatunków stali
oraz tworzyw sztucznych. Projektowano konstrukcje
coraz lżejsze, o bardziej ekspresyjnej formie, co miało
ogromne znaczenie dla odbioru estetycznego tych
budowli. Wielu inżynierów i architektów porzuciło dotychczasowe, tradycyjne rozwiązania. Główne zmiany
dotyczyły spojrzenia na konstrukcję obiektu, która
oprócz pełnienia swej funkcji powinna być detalem
architektonicznym. Wymagania stawiane inżynierom
wzrosły, głównie w aspekcie rozwiązań kubaturowych.
Wnętrze obiektu nie powinno być ograniczane przez
zastosowaną konstrukcję, a więc stosowanie podpór
powinno być coraz rzadsze.
W Ameryce pionierami rozwoju przekryć wiszących
byli: Buckminster Fuller, który projektował przekrycia
cięgnowe na rzucie koła oraz Walter Bird. Ten ostatni
w 1956 roku wraz z zespołem utworzył Birdair Structurs Incorporated do promowania, projektowania
i wytwarzania konstrukcji pneumatycznych. Niestety
inżynierowie i fabrykanci napotykali wiele przeszkód,
co spowodowało spadek zainteresowania inwestorów
tego typu rozwiązaniami. Konstrukcje pneumatyczne
zaczęto uważać za wymagające zbyt dużej precyzji
obliczeń i wykonania oraz trudne do utrzymania.
Swój istotny wkład do rozwoju konstrukcji cięgnowych ma inny amerykański projektant David Geiger,
uważany za twórcę systemu wznoszenia kopuł podwieszonych o największych rozpiętościach [7]. W 1968
roku jako konstruktor wraz z Davis Brody Associates
z Nowego Yorku wykonał projekt pawilonu Stanów
Zjednoczonych na Expo’70 w Osace.. Budowla ta była
oparta na konstrukcji pneumatycznej o niskim profilu,

w zarysie eliptyczna, wysoka na 7 m, o imponującej
powierzchni wystawowej 100 000 m2.
Znani ze swej działalności są również japońscy
konstruktorzy. Mamoru Kawaguchi, jako twórca systemu Pantadome [8] oraz Kazuo Ischi, zajmujący się
konstrukcjami membranowymi. Kenzo Tange, natomiast, zaprojektował przekrycia obiektów olimpijskich
na igrzyska w Tokio w 1964 r. W jednym z nich końce
lin z jednej strony zawieszone są na rzeźbionej wieży
położonej poza środkiem konstrukcji, z drugiej strony
zakotwiczone są w murach stadionu [9].
W Europie uznanymi za wybitnych są niemiecki
konstruktor Jörg Schlaich, autor wielu zrealizowanych
przekryć otwartych oraz irlandzki projektant wielu
wspaniałych konstrukcji wiszących Peter Rice. Nie
można tu pominąć działalności polskich konstruktorów z Wacławem Zalewskim na czele. Zaprojektował
on wraz z architektami Maciejem Krasińskim i Maciejem Gintowtem oraz konstruktorem Andrzejem
Żórawskim w 1961 roku koncepcję hali widowiskowej
w Katowicach, jako podwieszonej kopuły. Jest to jedna z ciekawszych budowli w sensie architektonicznym
i konstrukcyjnym (Il. 1, 2).
Do rozwoju konstrukcji cięgnowych przyczynił się
w szczególności niemiecki konstruktor Frei Otto, który
przez wiele lat kierował pracami w Instytucie Lekkich
Konstrukcji przy Uniwersytecie w Stuttgarcie. Prowadził działalność badawczą oraz realizował konstrukcje
namiotowe z włókien syntetycznych i konstrukcje
cięgnowe oparte na linowej sieci podtrzymującej
tkaninowe membrany. Najbardziej znaną tego typu
konstrukcją jest przekrycie obiektów zespołu olimpijskiego w Monachium, który wzniesiono na Olimpiadę
w 1972 roku (Il. 3, 4).
Konstrukcje cięgnowe inspirowały nowoczesną
architekturę. Sprawiły, że powstały projekty w wielu
miejscach świata, które są triumfem myśli architekta
i konstruktora. Stworzyły niezwykle interesującą i nadal otwartą drogę w dziedzinie budownictwa.
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Prekursorskie przykłady projektowe:
Hala widowiskowa w Katowicach, Polska [10]
(Il. 1, 2)
Autor: Wacław Zalewski
Współpraca: arch. Maciej Krasiński, Maciej Gintowt
Konstrukcja: Andrzej Żórawski
Realizacja 1961 r.
Program użytkowy tego obiektu przewiduje możliwość organizowania różnych imprez przy widowni
mającej nawet do 18 000 miejsc siedzących.
Główną bryłę hali stanowi skomponowany na
rzucie kołowym odwrócony stożek ścięty płaszczyzną
ukośną. Konstrukcją nośną przekrycia hali jest 120
dźwigarów linowych zamocowanych w zewnętrznym sztywnym stalowym pierścieniu obwodowym
o średnicy 100 m. Dźwigary przebiegają promieniście
i nad środkiem areny są uchwycone wewnętrznym
stalowym pierścieniem zwornikowym o średnicy
32 m. Zewnętrzny pierścień obwodowy o przekroju
skrzynkowym połączony jest ze stalową konstrukcją
podpór i ma za zadanie przenieść siły ściskające,
a pierścień zwornikowy o konstrukcji kratowej – siły
rozciągające wywołane naciągiem zakotwionych
w nich kabli.
Bardzo ciekawym pod względem architektonicznym rozwiązaniem jest wsparcie na pierścieniu
zwornikowym kopuły – latarni. Kopuła ta składa
się z dwóch części: górnej w kształcie paraboloidy
obrotowej i dolnej w kształcie stożka ściętego. Na
obwodzie latarni umieszczono świetliki.
Słupy, na których spoczywa konstrukcja dachu,
zostały podparte przegubowo na stopach fundamentowych. Rozwiązanie to, co jest bardzo istotne, umożliwia pionowe i poziome odkształcenie się konstrukcji
posadowionej w warunkach szkód górniczych.
Utrwalenie formy obiektu nastąpiło w zdecydowanie czytelnych konturach. Stożek foremny został

odwrócony i „wbity” w ziemię oraz ścięty ukośną
płaszczyzną tworząc kształt budowli. Urozmaiceniem
formy jest kopuła – latarnia o obrotowym kształcie
umieszczona w centralnym punkcie zadaszenia.
Odwrócenie ciężaru bryły względem sił przyciągania
ziemskiego i wyraźne pochylenie płaszczyzny przekrycia sprawia, że budowla odznacza się dynamiką
kompozycji architektonicznej.
Zespół obiektów olimpijskich w Monachium, Niemcy [11] (Il. 3, 4)
Autor: Frei Otto
Realizacja: 1972 r.
Przekrycie obiektów zespołu olimpijskiego w Monachium wzniesionego na Olimpiadę w 1972 roku. Założenie obejmuje obiekty na powierzchni 78 400 m2.
Przekrycie określane jako największa konstrukcja
dachowa świata, przekrywa trybuny 80-tysięcznego
stadionu, halę sportową na 12 tysięcy widzów i basen
z 7,5-tysięczną widownią oraz ciągi komunikacyjne
pomiędzy tymi obiektami.
Osnowę tego kolosalnego przekrycia stanowi
ortogonalna siatka cięgnowa rozpięta pomiędzy cięgnami brzegowymi. Całość podwieszona za pomocą
lin do 12 masztów o wysokości 50,0÷80,0 m. Głowice
masztów posiadają kulisty kształt – zostały specjalnie
opracowane dla wpięcia do nich lin nośnych. Stalowym masztom o przekroju rurowym nadano kształt
wrzecionowaty. Poszerzenie słupa w części środkowej
przeciwdziała największym wyboczeniom, jakie mogłyby tu wystąpić. Słupy zamocowano przegubowo
w fundamentach. Z tego względu wymagają wielokierunkowych odciągów kotwionych w masywnych
fundamentach na terenie wokół obiektów. Konstrukcja
linowa została wypełniona panelami z przyciemnionego szkła akrylowego, grubości 4 mm. Zapewnia to
naturalne doświetlenie wnętrz obiektów sportowych
i ciągów komunikacyjnych.
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Elementy tego wzorcowego rozwiązania były
wielokrotnie powielane w innych obiektach.
Zadaszenie tworzy sekwencja namiotów, rozpiętych
między wysokimi punktami – masztami. Ukształtowanie
przekrycia jest przykładem, w którym odczytujemy
instynktowne dążenie do korzystnego rozkładu sił.
Siły ujarzmione, jakby zatrzymane w ruchu, zobrazowane są w liniach i powierzchniach krzywych. Ich
rozmieszczenie w przestrzeni rozstrzyga o efekcie gry
podporządkowanej poszukiwaniu architektonicznej

formy. Siatka cięgnowa poprzez wielokierunkowość
linii sprawia wrażenie mobilnej struktury. Prostopadły
(ortogonalny) układ kabli podkreśla spójność struktury
przekrycia. Wrzecionowate pylony ustroju zawieszenia
swój dynamiczny charakter zawdzięczają odchyleniu
od pionu. Skojarzeniem przekrycia w ujęciu całościowym jest powierzchnia wzburzonego morza lub też
obcej planety usianej kraterami. Natomiast rysunek
na jego powierzchni kojarzyć się może z wzorem na
skrzydłach ważki czy też nietoperza.

PRZYPISY
[1] M. Salwadori, Siła architektury. Dlaczego budynki stoją,
Warszawa 2001, s. 260.
[2] T. Barucki, Architektura i architekci świata współczesnego, Maciej Nowicki, Warszawa 1986.
[3] M. A. Urbańska, Arena Nowickiego, Architektura &
Biznes 1998 nr 4.
[4] W. Borusiewicz, Konstrukcje budowlane dla architektów,
Warszawa 1978, s. 352.
[5] C. Siegel, Formy strukturalne w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1964.
[6] Sz. Pałkowski, Konstrukcje cięgnowe, Warszawa 1994,
s. 11.
[7] A. Pawłowski, P. Trębacz, Konstrukcje cięgnowe, Architektura-Murator” 1997 nr 8.

[8] System wznoszenia kopuł strukturalnych, które
montuje się z wycinków na poziomie terenu i etapami
podnosi w górę, jednocześnie montując osprzęt i instalacje. Podnoszenie odbywa się za pomocą podnośników
hydraulicznych lub pneumatycznych. Gdy konstrukcja
osiągnie docelowe położenie, brakujące pola zostają uzupełnione, a węzły usztywnione. System ten zastosowano
po raz pierwszy w 1984 roku przy budowie hali sportowej
w Tokio. Wg J. Rębielak, Kształtowanie systemów konstrukcyjnych kopuł prętowo-cięgnowych, Architektura-Murator
2000 nr 12.
[9] M. Salwadori, op.cit., s. 267.
[10] Dane techniczne: W. Borusiewicz, op.cit., s. 351.
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Andrzej Tokajuk*

Idea i forma. Unikaty i uniformy w polskiej
architekturze mieszkaniowej II połowy XX wieku
The idea and form. Unique and uniforms in the polish
residential architecture in the second half of
the twentieth century
Powojenna wielorodzinna architektura mieszkaniowa, będąca obszarem niniejszych rozważań, była wielokrotnie krytykowana, szczególnie w aspekcie typizacji i prefabrykacji. Autor tekstu dokonuje analizy, jaki wpływ
na formę budynków miały obowiązujące wówczas nurty i idee oraz poszukuje projektów – unikatów.
Słowa kluczowe: forma, modernizm, technologizm, unikat

The post-war multi-family residential architecture, which is the area of these considerations, has been repeatedly criticized, particularly in terms of typification and prefabrication. Author of the text analyzes the impact
on the existing buildings were intended to form the trends and ideas and looking for projects – unique.
Keywords: form, modernism, technologism, unique

Bez ograniczeń, umów i reguł wolność jest
katastrofą – nie tylko w architekturze.
Renzo Piano

Miejskie zasoby mieszkaniowe w Polsce powstałe w okresie II połowy XX wieku charakteryzują się
różnorodnością w zakresie standardu, typów realizowanych budynków i ich architektury, skali zespołów,
technologii wykonania. Miały na to wpływ: założenia
społeczne polityki państwa, sytuacja polityczno-gospodarcza kraju w poszczególnych latach, obowiązujące przepisy projektowe oraz obowiązujące idee

w polskiej i międzynarodowej myśli architektonicznej.
Powojenna wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa,
będąca obszarem niniejszej analizy, była wielokrotnie krytykowana. Rzetelna próba jej oceny wymaga
zastanowienia, jaki wpływ na formę budynków miały
obowiązujące nurty i idee; czy powstały wtedy wyłącznie budynki i zespoły zuniformizowane, czy również
realizacje wartościowe-unikatowe? Jakie muszą być
spełnione warunki, aby w architekturze mieszkaniowej
możliwe było powstanie obiektu unikatowego?
Wielkość państwa: socrealizm. Bezpośrednio
po II wojnie światowej rozwój myśli urbanistycznej

* Tokajuk Andrzej, dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej.
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i architektonicznej w polskim mieszkalnictwie bazował na dokonaniach i doświadczeniach architektów
działających już w okresie międzywojennym, takich
jak, H. i Sz. Syrkusowie, B. Brukalska, J. Chmielewski
i innych. Wznowiono prace nad ideą społecznego
osiedla mieszkaniowego, która powstała w Polsce
w latach trzydziestych w celu tworzenia współczesnego
środowiska mieszkaniowego. Jednak na przełomie
lat czterdziestych i pięćdziesiątych pojawił się nurt
w polskiej architekturze nazwany „realizmem socjalistycznym.” Mówiono o nim – następuje zwrot ku monumentalnym, geometrycznym formom, przejmuje się
zasadę sztywnej, obrzeżnej zabudowy ulic, a budynki
otrzymują bogaty wystrój architektoniczny [1]. Architektura miała wyrażać wielkość państwa. Ustalonym
przez władze polityczne wzorem stał się orientalny
eklektyzm, oparty na formach klasycznych. W istocie
przeczyło to założeniom socrealizmu, które mówiły
o twórczym nawiązaniu do dziedzictwa i kierowaniu się
w tym tradycją myśli klasycznej. Jak pisze K. Stefański
(…) w architekturze realizmu socjalistycznego można
znaleźć ślady wielu nakładających się kierunków i tendencji architektonicznych,... kilka nurtów polskiej architektury z lat 1890–1939, wątki form renesansowych,
barokowych i neoklasycznych w architekturze polskiej
i europejskiej, oraz eklektyzm radzieckiej architektury
realizmu socjalistycznego [2].
Sztandarowe realizacje polskiego socrealizmu –
to fragmenty osiedla mieszkaniowego Nowej Huty
(główny projektant T. Ptaszycki) oraz Marszałkowska
Dzielnica Mieszkaniowa (projektanci: S. Jankowski,
J. Konthe, J. Sigalin, Z. Stępiński) w Warszawie. Zespoły te wykonano w technologii tradycyjnej. Mniej
płomienisty styl wyraża m.in. zabudowa mieszkaniowa w Warszawie przy ul. Andersa (B. i S. Brukalscy)
i przy al. Niepodległości, czy kwartały śródmiejskie
zrealizowane w Białymstoku.
Teorie, nurty, normatywy: przełom lat 50. i lat 60.
Ogólnopolska Narada Architektów w 1956 r. stwierdza-

ła, że (...) kierunek urbanistyki i architektury w okresie
1949–1955 był zasadniczo błędny [3]. Zgodnie z duchem czasu, opowiedziano się za propagowaniem
idei jedności formy, techniki, funkcji i ekonomiki
w architekturze, a także stosowaniem typizacji i technologii uprzemysłowionych. Corbusierowskie myśli:
(...) nowoczesna architektura to gładkie, nieskazitelne
czyste linie i płaszczyzny, wymagające pokonania niezwykłych trudności technicznych [4], stały się w Polsce
obowiązującą tendencją projektowania i na pewno nie
zdawano sobie sprawy z tego, że realizacja tej doktryny
doprowadzi do olbrzymiej przewagi w architekturze
czynników technicznych i ekonomicznych nad humanistycznymi. Można powtórzyć za W. Krassowskim, że
władze przeniosły swoje zainteresowania z kubatury
i kształtu budynków na rzecz kubatury i normatywów
[5], odrzucając tym samym wagę wizualnej strony
architektury.
W drugiej dekadzie lat pięćdziesiątych następuje
odejście od doktryny realizmu socjalistycznego w rozwiązaniach architektonicznych i urbanistycznych.
W pewnym sensie powraca się do idei mieszkania
i osiedla społecznego z okresu 1935–1949. Równocześnie rozwijał się proces typizacji w budownictwie. Rok 1961 przyniósł kolejną zmianę normatywu
urbanistycznego. Wyraźnie określono wymagania
użytkowe, odnoszące się do zespołów mieszkaniowych, takie jak: nasłonecznienie mieszkań, odległości od obiektów, wprowadzono wskaźnik minimum
powierzchni wolnej od zabudowy w celu uzyskania
odpowiedniej wielkości terenów zieleni, przepisy zawierały też dokładny program osiedlowych urządzeń
usługowych [6]. Niewątpliwie intencją ustawodawcy
było tu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego
standardu życia w osiedlu. Istnieje wiele przykładów pozytywnych realizacji z tego okresu, np.
Osiedle Młodych – arch. arch. S. Ciechanowicz,
T. Kobylański, Sady Żoliborskie – arch. H. Skibniewska, Żoliborz Południowy-arch.arch. B. Karczewski,
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M. Hatt, Z. Włoszczowski, W. Świątkowski w Warszawie, które zyskały akceptację mieszkańców. Unikatowym przykładem jest także osiedle Tysiąclecia
w Katowicach (arch. A. Franta, H. Buszko), gdzie
autorzy zaprojektowali oryginalne formy obiektów
wysokich (tzw. kukurydze).
W roku 1964 dokonano nowelizacji normatywu
urbanistycznego, głównie z powodu „kurczenia się”
terenów uzbrojonych i poszukiwania oszczędności za
wszelką cenę. Podwyższono wskaźniki wykorzystania
terenu, co prowadziło do powszechnego projektowania budynków szerokich (15–18 m). Z tego okresu
pochodzi unikatowe os. Słowackiego w Lublinie zaprojektowane przez arch. O. i Z. Hansenów – autorów
teorii formy otwartej w architekturze i Linearnego Systemu Ciągłego. Oryginalny układ budynków, ich forma
i detal balkonów – „jaskółczych gniazd” zapisały się
na trwałe w historii polskiej architektury.
Technologizm. Lata 1965–1980. W połowie lat
60. XX wieku w Polsce nastąpiła likwidacja Komitetu
Urbanistyki i Architektury oraz narzucenie dyktatu
wykonawstwa biurom projektowym, co ograniczyło do
minimum możliwości projektowania. W wyniku tego
biura projektowe preferowały rozwiązania typowe i powtarzalne, stawiając twórczych architektów w sytuacji
opozycyjnej zarówno w stosunku do monotechnologicznego wykonawcy, jak też do wszystkich uczestników procesu projektowego. Tylko nieliczni potrafili
przeciwstawić się takiej presji i projektowali twórczo,
zgodnie z zasadami sztuki architektonicznej. Należy
zauważyć, iż zarówno w Polsce jak też w Europie, był
to okres zachłyśnięcia się rozwojem technologicznym,
przyjęto a priori, iż to właśnie technologia powinna
pomagać w sterowaniu ludźmi, jak też powinna odgrywać kluczową rolę w architekturze. Odpowiedzią na
zapotrzebowania władzy, która preferowała technikę
i naukę, a nie sztukę i intelektualne poszukiwania,
był kierunek konceptualizmu, który w architekturze

przejawił się jako projektowanie budynków coraz dłuższych oraz coraz wyższych. Przykładem tego może
być osiedle Przymorze w Gdańsku (arch. T. Różański,
J. Chmiel, J. Marek, D. Olędzka) z lat 1970–1973 (projekt architektury wielkoskalowej, opartej na długich
kilkusetmetrowych budynkach) czy Superjednostka
w Katowicach (arch. M. Król) z roku 1972, wzorowana
na jednostce marsylskiej Le Corbusiera. Równolegle
do tego nurtu gigantomanii funkcjonuje nurt twórczy.
Twórczą kontynuację osiedla społecznego, zrealizowanego częściowo w Sadach Żoliborskich, prezentuje
H. Skibniewska w osiedlu Szwoleżerów w Warszawie
(kameralność, ludzka skala, powiązanie architektury
ze środowiskiem krajobrazowym, dobry detal architektoniczny). Podobnie twórczo poszukują ludzkiej
skali i dobrej przestrzeni K. Wejchert i H. Adamczewska-Wejchert podczas budowy Nowych Tychów.
Unikatowym dziełem architektury mieszkaniowej
tego okresu jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa
Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu J. Hawrylak-Grabowskiej. Monumentalne obiekty dobrze wpisały się
w śródmiejski kontekst, na uwagę zasługuje twórcze
użycie żelbetu i interesujący detal (brutalizm w polskiej
architekturze). Nie należy zapominać, iż powszechnie
obowiązujące w tym okresie są osiedla zwane blokowiskami, wypełnione powtarzalnymi, jednakowymi
budynkami wykonanymi w technologii wielkopłytowej.
Na tym tle wyżej wymienione realizacje stanowią
prawdziwe unikaty. Na skutek powszechnej krytyki
„blokowisk” powstaje koncepcja dzielnicy mieszkaniowej Ursynów w Warszawie, wykonanej przez
zespół pod kierunkiem M. Budzyńskiego. Projekt ten
oparto na schematycznej zasadzie uskoków budynków zarówno w rzucie jak też w ich formie (sylwecie).
W podobnej konwencji zaczynają być realizowane
inne osiedla, np. osiedle Kosmonautów we Wrocławiu
architektów A. Chachaja i Z. Malinowskiego (osiedle
o niekonwencjonalnej kolorystyce). Innym przykładem dobrej architektury mieszkaniowej tego okresu,
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wyróżniającym się z masy projektów typowych, jest
osiedle Służew nad Dolinką w Warszawie (arch.
J. Nowak, J. Kuźmienko, P. Sembrat). Forma obiektów
charakteryzuje się interesującym rozwiązaniem trójwymiarowych elewacji, zastosowane dobre rozwiązania
funkcjonalne mieszkań.
Powtarzalność czy indywidualizm? Unikat czy
uniform? Kryzys idei i powrót tradycji. Lata 60. i 70.
przyniosły ze sobą zmiany w dziedzinie środków,
którymi człowiek zaczął się posługiwać w kształtowaniu swojego otoczenia, a zatem i mieszkania,
które usunęły na drugi plan starania o wykorzystanie
jednego ze współgrających ze sobą czynników, jakim w sztuce architektonicznej jest piękno. Dotyczy
to głównie budynków mieszkalnych i usługowych
w osiedlach, które poprzez swoją standaryzację
i typizację upodobniły się do siebie, tracąc indywidualność – powtarzane wielokrotnie stały się nudne
i monotonne („bieda-modernizm”). Powstały domy
i miasta jednakowe, szablonowe, pozbawione wdzięku i indywidualnego piękna.
Na początku lat 80. J. Wujek pisze: (…) Przyjęty
dzisiaj z etykietą ‘nowoczesny’ samodzielny budynek
złożony z identycznych sekcji o identycznym obrazie
architektonicznym – w latach walki o światło i higienę
był na pewno postępowy. Powielony w tysiące we
współczesnych osiedlach mieszkaniowych powoduje nasze kłopoty, o których nie śniło się w latach
dwudziestych Marcelowi Breuerowi, Ludwigowi Hilberseimerowi lub Walterowi Gropiusowi [7].
Brak humanistycznej dbałości o zdrowie psychiczne nie jest w stanie zrekompensować ani
dobrodziejstwo nowoczesnej techniki, ani nieograniczone możliwości, jakie wnosi do codziennego życia
współczesna cywilizacja. Najważniejszą przyczyną
zubożenia sztuki architektonicznej było przekonanie, że dzieło architektoniczne uznane zostanie
za ładne, jeśli będą spełnione warunki wynikające

z rygorów funkcji, konstrukcji i ekonomiki [8]. Okazało się, że człowiek współczesny cały czas czuje
potrzebę utraconego piękna, poszukuje kontaktu
ze sztuką dawną, z zabytkami architektury i to nie
tylko dlatego, że są stare, ale przede wszystkim
dlatego, że znajduje w nich wysoki poziom kultury
i znakomity kunszt ich twórców. W polskiej architekturze mieszkaniowej lat 80. zaczynają się pojawiać
idee postmodernizmu (jako negacja modernizmu),
czego dowodem są m.in. realizacje śródmiejskie
w Szczecinie czy Wrocławiu. Powstają indywidualne,
interesujące realizacje – unikaty, choć skala tego
zjawiska nie jest duża. O wiele powszechniejsze
są formy architektoniczne nawiązujące do form regionalnych oraz rozwiązania materiałowe i powrót
technologii tradycyjnych, których stosowanie stara
się być odpowiedzią na wszechobecną prefabrykację. Wojciech Kosiński pisze w tym czasie o potrzebie wznoszenia m.in. (…) nostalgicznych zespołów
(…), które wnoszą ludzką skalę i klimat przestrzenny
dawniejszych rodzimych miast i miasteczek, a przy
tym nie rezygnują z nowoczesnych (często nawet
postmodernistycznych rozwiązań) [9].
Brak reguł. Pluralizm twórczy okresu transformacji. Polska architektura mieszkaniowa z lat
90. XX wieku jest bardzo zróżnicowana pod względem wyrazu architektonicznego. Na skutek zmian
społeczno-gospodarczych przestały obowiązywać
wszelkie przepisy o charakterze normatywów projektowania mieszkań (jeszcze w latach 80.), co
spowodowało wielką swobodę projektową, ale też
chaos formalny. Jednocześnie, na skutek dostępu
do nowoczesnych materiałów, technologii, otwarcia
rynku można zauważyć pluralizm kierunków stylistycznych, wśród których najwyraźniej zaznaczył
się kierunek modernizmu i neomodernizmu oraz
neoregionalizmu. Powstało w tym okresie także wiele
realizacji „bezpostaciowych”, bez interesującego
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detalu, bądź też przeładowanych detalem (np. kolorystycznym), które trudno zaliczyć do architektury.
Jak pisze prof. M. Misiągiewicz (…) krajobraz zapełnia olbrzymia ilość popularnego budownictwa, które
zdominowało estetycznie przestrzeń współczesnego
miasta [10]. Obiekty nawiązujące do modernizmu lat
30. pojawiły się w dużych miastach, m.in. w Warszawie, Gdyni, czy Krakowie, a więc tam, gdzie silne
zaznaczył się modernizm okresu przedwojennego.
Takie realizacje były bliskie stylistycznie funkcjonalizmowi, charakteryzowały się ograniczonym, ale
wyraźnym detalem, spokojną, utrzymaną w bałoszarych tonacjach kolorystyką elewacji (np. projekty
grupy JEMS Architekci). Drugim kierunkiem, który
silnie zaznaczył się w Polsce na początku lat 90.
był neoregionalizm. Tutaj możemy znaleźć związki
z przeszłością, odwoływanie się do architektury
tradycyjnej, z wysokimi dachami, stosowanie materiałów występujących w kontekstach realizacji.
Niektórzy badacze doszukują się w tym okresie
kontynuacji wątków postmodernizmu z lat 80.,
wskazując na odświeżanie wzorców historycznych
i poszukiwanie „ducha miejsca”. Nie jest jednak do
końca jasne, na ile były to poszukiwania świadome,
a na ile przypadkowe, polegające tylko na stosowaniu wysokiego dachu czy detalu balustrad w architekturze domów wielorodzinnych. Koniec wieku XX
to okres realizacji wielu projektów mieszkaniowych
w Polsce. Dominującym nurtem staje się neomodernizm, który czerpie z tradycji modernizmu (proporcje
budynków, trójpodział w elewacjach, itd.). Poprawił
się poziom wykonawstwa, jakość stosowanych detali, materiałów budowlanych i wykończeniowych.
Zaczęły powstawać w Polsce: nowy jakościowo typ
budynków – apartamentowce oraz typ mieszkań
(penthousy). W niektórych realizacjach zauważono
miejsce – ukształtowanie terenu, warunki przyrodnicze (co nie występowało w modernizmie). Pojawiły
się dzieła architektury mieszkaniowej o charakterze

unikatowego kontekstualizmu – o mniejszej skali,
pojedyncze obiekty, jako wynik twórczych, indywidualnych projektów (np. Wstęga Warty w Poznaniu,
arch. J. Gurawski, P. Cieślak; Stone House w Katowicach – arch. R. Jurkowski, A. Nurek), jak też budynki
wysokie. Natomiast w urbanistyce zaistniało wiele
zjawisk kryzysowych, związanych z poszukiwaniem
właściwych form zabudowy w mieście postindustrialnym.
Podsumowanie. W Polsce w II połowie XX wieku
zaistniało kilka kierunków kształtowania wielorodzinnej architektury mieszkaniowej. W latach PRL-u
kiedy budowano ówczesne osiedla mieszkaniowe,
z pewnością stanowiły one pewne niezaprzeczalne
osiągnięcie w rozwoju polskiej myśli architektonicznej. Były to zazwyczaj projekty zuniformizowane.
Nieliczną grupę stanowią unikaty – zazwyczaj
realizacje drugiego, równoległego nurtu tego
okresu (poza przełomem lat 50. i 60.), które stanowią niepodważalny, ważny dorobek polskiej
architektury. Niewiele realizacji nawiązywało do
postmodernizmu, który sięgnął do historii, tradycji
i czerpał z rozwiązań zarówno architektonicznych
i urbanistycznych. W poszczególnych dekadach
forma w polskiej architekturze mieszkaniowej ewoluowała, choć niewątpliwie największy wpływ odegrały idee maszyny do mieszkania (technologizm)
i modernizmu (powracające intensywnie w końcu
wieku XX).
Czy zatem w ogóle jest jeszcze możliwe uzyskanie w architekturze mieszkaniowej unikatu,
czy skazani jesteśmy na uniformizację? Jak pisze
prof. J. Włodarczyk – zazwyczaj jesteśmy w tym
przypadku między unikatem a uniformem [11].
Wiemy z doświadczenia, że architektura mieszkaniowa jest szczególnie podatna na uniformizację,
że w zabudowie wielorodzinnej często dochodzi
do powtórzeń (detalu, fragmentów budynku czy też
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całych obiektów). Ale czy jest to zawsze naganne?
A może zależy to od liczby i skali powtórzeń. Wydaje
się, że uzyskanie unikatu w architekturze mieszkaniowej w XXI wieku jest bardzo trudne, ale nadal
możliwe. Najbardziej prawdopodobne w przypadku
pojedynczych obiektów lub małych serii, małej skali

obiektów, budynków wysokich, połączenia z naturą
w różnych formach.
Artykuł został opracowany w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków MNiSW na naukę
w latach 2010–2011 jako projekt badawczy habilitacyjny Nr N N527 075838.
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Mariusz Twardowski*

DZIEDZINIEC DUSZ
THE COURTYARD OF SOULS
Dawno, dawno temu architektura – zwłaszcza sepulkralna – miała być… wieczna. Współczesna architektura
ma jasno wyznaczone terminy przydatności – 50 lat konstrukcja, 30 elewacja, 6 wyposażenie, itd. Poprzez
analizę formy i przestrzeni stworzonej z myślą o wieczności artykuł poszukuje innego punktu widzenia architektury dnia dzisiejszego.
Słowa kluczowe: Chipperfield, Wenecja, cmentarz

Once upon a time, architecture – especially sepulcral one – was supposed to be... eternal. The lasting of
contemporary architecture is clearly limited – 50 years for construction, 30 for facade, 6 for finishings, etc.
By analysing form and space created for the eternity, this essay searches for different point of view of architecture of the present day.
Keywords: Chipperfield, Venice, cemetery
Można zastanawiać się nad definicjami architektury. Można poszukiwać przestrzeni, w której toczy
się życie. Można nadawać budowli jedyną w swoim
rodzaju formę. Ale czy architektura chce wyłącznie
zadziwiać? Czy nie prowokuje również do rozmyślań
nad istotą formy, jej estetyką? Czy – jak chciała tego
m.in. teoria krytyczna – jest nośnikiem „znaczenia”? Co z architekturą, która staje się brutalnym
opakowaniem funkcji? Co z architekturą „otwartą”,
którą zapełnią i uzupełnią korzystający z niej ludzie,
niekoniecznie architekci? Czym dla współczesnej
architektury jest czas, samotność i obecność?
Architekci wciąż próbują, niekiedy – nieudolnie,
bo wyłącznie od strony formalnej – przyjąć estetykę

form historycznych lub historyzujących. Dotyczy to
zwłaszcza dwóch typów budowli, w których największą wagę mają wymagania stawiane przez użytkowników z jednej i tzw. „popularne gusty”: domów
mieszkalnych, szczególnie jednorodzinnych i budowli
sakralnych. Współczesność nie ustaliła jednej recepty na poprawne czy odpowiednie zaprojektowanie
takich budowli. Tradycyjna forma wydaje się jedynie
nachalna repliką, tworem okaleczonej wyobraźni. Projektowanie formy, w obrębie której ma być rozgrywany
spektakl sacrum, jest zatem w pierwszej kolejności
poszukiwaniem przestrzeni – formalnej i semantycznej
– takiego spektaklu. Taka przestrzeń niekoniecznie
musi zadziwiać, wystarczy, że sprowokuje określone
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uczucia, wymusi określone zachowania, wpłynie na
widza, niekiedy próbując go w pewien sposób wychować, wyedukować, uwznioślić. Kiedyś taką rolę
pełniła dekoracja architektoniczna – od hieroglifów po
Bibliae pauperum. Czy potrafią tego dokonać proste
formy architektury współczesnej?
Kwartał Czterech Ewangelistów jest częścią
pierwszego etapu rozbudowy cmentarza S. Michele
w Wenecji. Na dwóch wyspach połączonych w całość jeszcze za czasów okupacji napoleońskiej, obok
XV-wiecznego kościoła i klasztoru, od 1837 r. działa
wielowyznaniowy cmentarz komunalny. Ambitny wieloletni projekt Davida Chipperfielda obejmuje m.in.
budowę nowej kaplicy, krematorium, kolumbariów
i grobowców, a w drugim etapie – w trakcie realizacji
– budowę nowej sztucznej wyspy. Chipperfield, jeden
z najbardziej uznanych architektów na świecie pozostaje – w przeciwieństwie do takich gwiazd, jak Zaha
Hadid czy Daniel Libeskind – wierny architekturze
klasycznej w całej jej prostocie i szlachetności. Chipperfield w niezwykły sposób przystosował tradycyjny
język architektury do paradygmatu współczesności
wykazując przy tym umiejętność radzenia sobie z bardzo zróżnicowaną tematyką. Rozbudowa cmentarza
na wyspie s. Michele nie jest jego pierwszą realizacją
w tak wymagającym historycznym kontekście, ale
z pewnością najbardziej „uduchowioną”.
W przeciwieństwie do istniejącego układu grobowców stojących w równoległych rzędach, Chipperfield zaproponował nowy układ przestrzenny
cmentarza oparty na kwartale zabudowy. Wszystkie
elementy struktury – budynki, ściany kolumbariów
i grobowce tworzą zwarte, niezwykle mocne formy.
Wnętrza dziedzińców otoczone są czarnymi, betonowymi kolumnadami podcieni zapewniających
dostęp do poszczególnych grobowców [1]. Kwartał
Czterech Ewangelistów podzielony jest na cztery
małe prostokątne dziedzińce różniące się między
sobą wymiarami. Na antracytowych, bazaltowych

ścianach i chodnikach umieszczone zostały cytaty
z poszczególnych Ewangelii.
Zastanówmy się chwilę nad symboliką liczby
cztery. To nie tylko czterech Ewangelistów i cztery
wyznania cmentarza – katolickie, ewangelickie,
prawosławne i żydowskie. Cztery są strony świata,
cztery pory roku i czterech Jeźdźców Apokalipsy.
Czwórka związana jest z krzyżem, kwadratem i sześcianem, symbolizuje Ziemię w przeciwieństwie do
wyrażanego trójką Nieba. To wreszcie liczba porządku przestrzennego, równowagi, uporządkowanej struktury, pełni, treści, współczucia i tolerancji,
człowieka powstałego z prochów ziemi i czterech
okresów życia ludzkiego, czterech ścian pokoju
i czterech desek trumny [2].
Oprócz strony formalnej, projekt ten jest niezwykłym wyzwaniem również w aspekcie technicznym
i technologicznym. Wydobyty z weneckich kanałów
materiał do budowy sztucznej wyspy jest silnie
toksyczny. Ponadto usytuowanie cmentarza na wyspie oraz kwestia przypływów, odpływów i acqua
alta, potęgowało znaczenie kwestii zabezpieczenia
wód laguny przed skażeniem przez rozkładające
się ciała.
Mimo tych nietypowych problemów architekt zdołał
stworzyć sekwencje sprzyjających zadumie przestrzeni – przy całej nowoczesności i prostocie pełnych
tajemniczych i ustronnych miejsc. Udało się odtworzyć
atmosferę weneckich zaułków – dziedzińce, krużganki,
podcienia, nieco zieleni. Dla charakteru miasta wydaje
się to bardziej istotne, niż sam styl weneckiej architektury [3]. Charakter miejsca został osiągnięty dzięki
nawiązaniu do esencji miasta. Z jednej strony Chipperfield zaprojektował surowe, niezwykle proste w wyrazie
półprywatne dziedzińce, z drugiej pozostawił rodzinom i przyjaciołom możliwość upamiętniania bliskich
i wzbogacania niewielkich „prywatnych” przestrzeni
przypisanych do poszczególnych miejsc pochówku
w sposób, jaki uznają za stosowne. W tym kontekście,
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parafrazując słowa Josifa Brodskiego – nota bene
pochowanego na s. Michele – możemy powiedzieć,
że śmierć jako temat jest dobrym papierkiem lakmusowym twórcy – w tym przypadku: architektury [4].
Gatunek „in memoriam” służy często litowaniu się nad
samym sobą lub metafizycznym wypadom, wskazującym na podświadome poczucie wyższości tego, co

pozostał przy życiu, nad ofiarą; większości (żywych)
nad mniejszością (zmarłych) [5].
Starość, śmierć i choroba to trudny temat w dobie
powszechnego prymatu wiecznej młodości. Ponieważ
jednak śmierć jest chorobą, na którą umiera 100%
ludzkości, czyż nie lepiej mieć jak najlepszy widok
na wieczność?

PRZYPISY
[1] Z autorskiego opisu projektu San Michele Cemetery,
Courtyard of the Four Evangelists na stronie http://www.
davidchipperfield.co.uk/.
[2] W. Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1990, s. 61–63.

[3] J. S. Marcus, Of Museums and Cemeteries, The Wall
Street Journal, 29.10. 2009.
[4] Por. J. Brodski, Muza żałoby, [w:] J. Brodski, Mniej niż
ktoś. Eseje, Znak, Kraków 2007, s. 47.
[5] Ibidem.

Cezary Wąs*

Elementy filozofii dekonstrukcji w architekturze
współczesnej
The philosophy of deconstruction in the modern
architeCture
Terminy filozofii Derridy pojawiają się wielokrotnie w twórczości teoretycznej Eisenmana, Tschumiego i Libeskinda. Istnieje także grupa pojęć wprowadzonych przez architektów, które uzupełniają filozofię dekonstrukcji
o nowe wątki. Na dodatkową grupę analogii wskazali także historycy architektury współczesnej.
Słowa kluczowe: dekonstrukcja, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Coop Himmelblau, Zaha Hadid,
Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Peter Eisenman

Consepts of the Derridas philosophy turn up very often in the theoretical activity of Eisenmann, Tschumi,
Liebeskind. There is the group of concepts that the architects implemented and that enriched the philosophy
of Deconstruction with new contents. The Reaserchers of the Architecture indicated also the additional group
of analogy between the contemporary architecture and the philosophy of Deconstruction.
Keywords: deconstruction, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Coop Himmelblau, Zaha Hadid,
Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Peter Eisenman
Dekonstrukcja w architekturze ma tendencję do
nieustannego podważania swego w niej istnienia.
Trudności w jej określeniu polegają również na tym,
że – jak ujął to Bennigton – dekonstrukcja to nie to, co
myślicie [1]. Identyfikowalny ślad tego, co może być
określone jako dekonstrukcja nie może usunąć tego,
że materia dekonstrukcji jest tym, co dopiero jest
identyfikowane i co nie może być zidentyfikowane.
Nieidentyfikowalność fenomenu dekonstrukcji związana jest także z jej heterogenicznością, nieustanną
zmiennością i niecelowością. Nie jest możliwe stwo-

rzenie hierarchii wątków dekonstrukcji, lecz jedynie
ich mapy, w której terytoria nachodzą na siebie lub
są od siebie dalece oddalone. Taką „nieterytorialną
mapą” może być słownikowy zestaw pojęć, które
wystąpiły w okresie, gdy dekonstrukcją zainteresowali
się twórcy i teoretycy architektury.
Autonomia architektury
Zanim doszło do zaangażowania architektury
w dekonstrukcję inspiracje lingwistyką doprowadziły
do zwiększenia zainteresowania strukturą samego

* Wąs Cezary, dr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historii Sztuki.
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dzieła, jego samowystarczalnością, autoreferencyjnością i autonomią, w tym – zwłaszcza u Eisenmana
– zagadnieniem kształtowania formy jako dziełem
architektonicznym [2]. Oznacza to, że – przykładowo – techniki rysowania (nawet nie rysunek!)
potraktowane zostały jako praca architektoniczna.
Narzędzie odsunęło się od swego dotychczasowego
przeznaczenia. Można w tym dostrzec analogię do
spotykanego w poststrukturalizmie i dekonstrukcji
zwiększonego zainteresowaniu tym, co określane
jest jako signifiant (czyli element znaczący), kosztem signifie (czyli elementu znaczonego). Może to
być również określone jako przejście od wymiaru
semantycznego do syntaktycznego. Konsekwencją
było przejście architektury od poziomu doświadczalności (widzialności) na poziom obiektu mentalnego
(transcendentalnego).
Zagadnienie całości
Być może najbardziej podstawowym zagadnieniem
dekonstrukcji jest problem całości, który łączy dekonstrukcję z poglądami właściwymi filozofii postmodernistycznej. Pojawiające się w filozofii spostrzeżenia, że
całość jest sztuczną strukturą, która skrywa wewnętrzne niedoskonałości wyraźnie pojawia się w poglądach
Marka Wigleya o projektach przedstawionych podczas
wystawy „Architektura dekonstruktywistyczna” [3].
Zdaniem tego autora tradycyjnie rozumiana architektura (niezależnie od czasu jej powstania) może być
zdefiniowana przez dążenie do porządku i stabilności.
Architektura dekonstruktywistyczna natomiast ujawnia
wewnętrzne niedoskonałości pozornie doskonale
zharmonizowanych kompozycji (całości), a nawet nieusuwalną strukturalną konieczność problemów, napięć
i niedoskonałości. Można przy tym zaznaczyć różnicę
między postmodernistyczną architekturą, która odgórnie fragmentaryzuje bryły a architekturą dekonstruktywistyczną, która jedynie ujawnia rozsadzające całość
wewnętrzne napięcia. Różnica jest jednak jedynie

teoretyczna, ponieważ w przypadku konkretnych dzieł
Gehry’ego, zespołu Coop Himmelblau czy Koolhaasa
nie sposób stwierdzić czy ich pofragmentaryzowane
bryły są wynikiem sztucznej, narzuconej fragmentaryzacji czy też wybuchu wewnętrznych sprzeczności.
Spostrzeżenia o konstytutywnych defektach pozornie silnie zorganizowanych struktur są zapowiedzią
podobnych ujawnień dotyczących najbardziej klasycznych idei architektury: stabilności, użyteczności i piękna. Przy tej okazji podkreślić można różnicę między
podejściem tworzącym zaprzeczenia czy dialektycznie
znoszącym sprzeczności a dekonstrukcją. W dekonstrukcji refleksja nad stabilnością (ułudą stabilności)
nie prowadzi do tworzenia struktur niestabilnych,
a refleksja nad użytecznością (ułudą użyteczności)
do tworzenia struktur nieużytecznych, lecz ukazuje te
pary pojęć (stabilność – niestabilność, użyteczność –
nieużyteczność) jako pary o niedających się rozdzielić
rozgraniczeniach. Dekonstrukcja – wbrew łatwym
podejrzeniom o skłonność do kreowania zaprzeczeń
tradycyjnych zasad – jest afirmatywna [4].
Procedury dekonstrukcji
Źródła pisarstwa Jacques Derridy były bardzo
różnorodne. Podobnie różnorodna była tematyka jego
publikacji. Najważniejsza była jednak chęć unikania
traktowania dekonstrukcji jako metody filozoficznej.
Mimo starań w postępowaniu Derridy można jednak
wyróżnić kilka powtarzających się zabiegów. Jeden
z nich polegał na wskazaniu, że wybrany do badania
problem najczęściej opiera się o pewien binarny układ
pojęć, spośród których jedno uzyskało przewagę nad
drugim. Przykładem może być opozycja „funkcja – ornament”, która miała duże znaczenie w pisarstwie Adolfa
Loosa [5]. Zadaniem dekonstrukcji nie jest obalenie tej
opozycji, lecz wskazanie na brak należytej, racjonalnej
podstawy do przeciwstawiania sobie tych pojęć. Umykające źródło przeciwstawienia jest jak nieustannie
przesuwający się horyzont dla obserwatora, który chce
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dotrzeć do granicy rozdzielającej niebo i ziemię. Wśród
twórców takich jak Eisenman, Libeskind czy Tschumi
zbyt często – zdaniem Derridy – dochodziło do negowania tradycyjnych zasad, podczas gdy należało raczej
– po wprowadzeniu zwątpienia – wartości te ponownie
w dziele zrekonstruować. W de-kon-strukcji – jak sama
nazwa wskazuje – po fazie destrukcji następuje bowiem
faza konstrukcji [6].
Opozycje inaczej
Zastrzeżenia Derridy o zbyt pospieszne opieranie
się na negacjach nie mogły jednak usunąć konieczności ich stosowania w dekonstrukcyjnych procedurach.
Dlatego warto jest przyjrzeć się konkretnym negacjom
zastosowanym przez architektów. Ich dekonstrukcyjny
charakter ratowany był przez fakt, że nigdy nie osiągnęły absolutnego charakteru. Na mocnych opozycjach
oparty został Parc de la Villette. Jak napisał Tschumi,
miał on udowadniać, że jest możliwe skonstruowanie
kompleksowej architektury bez uciekania się do tradycyjnych reguł kompozycji, hierarchii i porządku [7].
Jeżeli historycznie pojmowana architektura – wywodził
dalej Tschumi – pojmowana była jako synteza kosztów,
celów i zasad w rodzaju firmitas, utilitas, venustas, to
park miał dezintegrować to złączenie. Derrida jednak
bronił tego projektu pisząc, że Tschumi pozbawił owo
złączenie norm ich niewidzialnej władzy, ale jednocześnie odnowił je i podtrzymał [8]. Podobnie rzecz się
miała z opozycją teoria – praktyka. Również w tym
przypadku to Tschumi był autorem dobitnych twierdzeń, że dekonstruktywizm jest zerwaniem z opozycją
między teorią i praktyką [9]. Niemal równocześnie
podniósł tą kwestię Mark Wigley w odniesieniu do
całej grupy architektów zaprezentowanych podczas
wystawy w MoMA. Zdaniem tego autora genialne
prace, które przekraczając granice możliwości realizacji nie mają znaczenia równie poważnego, jak
prace które sięgają granic, lecz pozostają możliwymi
do wybudowania [10]. Dekonstruktywistyczna nieroz-

dzielność architektonicznej teorii i praktyki jest jednak
przede wszystkim stwierdzeniem już istniejącego faktu,
trzeźwym uznaniem tego, co zawsze istniało, nie zaś
programem twórczym.
Intertekstualność
Kiedy mamy do czynienia tylko z naruszeniem
pewnej wartości a kiedy z już z jej przekroczeniem
musi – zgodnie z logiką dekonstrukcji – pozostać nierozstrzygalne. Owa nierozstrzygalność jest jednym ze
stanów dekonstrukcji, który określany jest jako bycie
w-pomiędzy (in-beetwen). Takie bycie w-pomiędzy
może być też odniesione do sytuacji, w której twórczość architektoniczna wchodzi w związki z innymi
dziedzinami kultury. Zwiększona świadomość tej
sytuacji wskazuje na zwiększoną refleksyjność architektury dekonstruktywistycznej, zacieranie granic nie
wyłącznie między architektoniczną teorią i praktyką ale
także między architekturą i filozofią. Tego typu sytuacje
transgraniczne dotyczą ponadto związków architektury
z filmem, polityką czy psychoanalizą. Aaron Betsky
opisując twórczość Zahy Hadid wskazał na cały szereg
technik zawartych w jej wczesnych pracach, które są
analogiczne dla filmu [11]. Najbardziej widoczne z nich
to ostre oddalenia rysowanych obiektów i rozciąganie
przestrzeni, przez które to zabiegi utrwalony zostaje
ruch. Tschumi wylicza całą listę tekstów literackich,
które służyły mu przy tworzeniu konkretnych projektów, w tym zmiany w londyńskim Covent Garden
oparte o wypisy z Finnegans Wake Joyce’a [12]. Wręcz
nieprzebrana jest liczba pozarchitektonicznych inspiracji, na które powołuje się Libeskind w odniesieniu
do Muzeum Żydowskiego: niedokończona opera
Schoenberga, motywy z pracy Waltera Benjamina,
analiza mapy Berlina [13]. Znaczenie psychoanalizy
dla ustanowienia nowego początku w swej twórczości podkreślał Eisenman ale wydaje się, że przede
wszystkim jego specyficzne rozumienie Derridiańskiego motywu „obecności nieobecności” oparte jest
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na psychoanalizie. Freud był także pomocny w opisach
niesamowitości tkwiących w koncepcji domu, które
prowadzą do „bezdomności”. Na obłęd, szaleństwo
i schizofrenię powoływał się Tschumi w swych objaśnieniach parku de la Villette [14].
Próba przykładu
Czy dekonstrukcja może być zamierzonym efektem działań architekta? I tak i nie! Dekonstrukcja nie
jest metodą twórczą, teorią czy rodzajem interpretacji,
lecz stanem struktury zawierającym niestabilność.
Dekonstrukcja może być jedynie ujawniana przez
lokalizację wewnętrznych sprzeczności, które są
stanem koniecznym wyprzedzającym wszelkie pozory stabilności a zatem wyprzedzającym stabilność
i nieusuwalnym. Dekonstrukcja jest zarazem stanem
jak również opisem stanu a zatem lokalizowanie niestabilności również jest dekonstrukcją. Jeżeli architekt
zechce stworzyć strukturę stabilną, nie uda mu się
to, jeżeli zechce stworzyć strukturę niestabilną będzie
ona niestabilną, niezależnie od jego woli.
Wzorem dla budowli dekonstrukcyjnej może być
Merzbau Kurta Schwittersa, a przynajmniej tak jak
przedstawia się ona w interpretacji Petera Bürgera [15].
Merzabau było przebudową kilku pokoi od piwnicy aż
do poddasza w domu rodzinnym Schwittersa w Hanowerze. Od 1923 do 1936 roku Schwitters zabudowywał
pomieszczenia tworząc z przypadkowych przedmiotów
groty i kanciaste kolumny przerastające poszczególne
pomieszczenia. W myśl wywodów Bürgera w Merzbau
plan splątywał się tam się w jedno z wykonaniem, nie
poprzedzał wykonania, lecz powstawał wraz z budowaniem. Każdy dom wymaga fundamentów, a od
ich solidności zależy solidność budynku. Merzbau
nie miała fundamentów, była to budowla w budowli,
rosnąca przez wiele pięter domu, który zmieniała.
Można podejrzewać, że być może podkopała też
swoje własne fundamenty. Każde dzieło budowlane
tworzy swoje granice wobec świata zewnętrznego. Ma

swoją wewnętrzność i zewnętrzność. Merzbau nie miała
żadnej zewnętrzności. Nieustanne przemiany niszczyły
poprzedni kształt dzieła; konstrukcja i destrukcja spotykały się ze sobą, tak jak przystało to dekonstrukcji.
O zwyczajnej budowli można powiedzieć, kiedy została
ukończona. Merzbau była niegotowa z zasady. Właściwie więc nigdy nie istniała, bo budowla nie istnieje przed
swym zakończeniem. Jej istotą była zmiana, więc nie
poddawała się oglądowi. Zawsze można było zobaczyć
tylko pewien kształt Merzbau, nigdy natomiast nią samą.
Była prawdopodobnie najlepszą realizacją myślenia labiryntowego, o jakie zabiegał Nietzsche i Derrida. Miała
swoją nazwę, ale nazwa nie dotyczyła albo w małym
stopniu dotyczyła treści, co zauważył już w swym autokomentarzu Schwitters. „Arbitralne” i „umotywowane”
określenie niemal w podręcznikowy sposób spotykały
się wyłączając istniejącą miedzy nimi opozycję.
Zawieszenie lub pojednanie przeciwieństw, tak może
zostać podsumowany ten aspekt dekonstrukcji.
Rozłączanie
Poszczególni architekci związani z nurtem dekonstruktywizmu ponad ukazywanie siły wewnętrznych
powiązań między składnikami par opozycyjnych pojęć
przedkładali rozrywanie podobnych związków w architekturze. Dysjunkcji najwięcej uwagi poświęcił Tschumi,
który statycznemu, opartemu na syntezie, poglądowi na
architekturę przeciwstawiał koncepcję dysjunktywnej
analizy opartej o nakładanie i kombinowanie różnych
składników organizacji dzieła architektonicznego (bez
chęci stworzenia dzieła zakładającego całościowe
uporządkowanie). Jakkolwiek wydają się rewolucyjne,
to koncepcje Tschumiego są też wyrazem bardziej powszechnych spostrzeżeń, że we współczesnej architekturze funkcje, formy i znaczenia przestały mieć ze sobą
jakiekolwiek powiązania. Eks-centryczne, dez-integrowane, dys-lokowane, dys-junkcyjne, dekonstruowane,
dys-montowane, dys-ciągłe, rozregulowane… de-, dis-,
eks-. Oto przedrostki dzisiejszych dni [16].
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Wczorajsza architektura dzisiaj
Yesterday’s architecture today
Przeszłość dzieje się także dzisiaj. To co powstaje w architekturze w dniu dzisiejszym, jutro jest już „wczoraj”,
ale jednocześnie to co wczorajsze dzieje się „dzisiaj”. Architektura polskiego powojennego modernizmu
szczególnie narażona podczas modernizacji czy adaptacji na zatracanie swoich cech charakterystycznych lub
skazana na destrukcję jest swoistym komentarzem dla czasów sobie współczesnych. Twórcza kontynuacja
jest możliwa. Architektura to żyjąca rzeczywistość.
Słowa kluczowe: architektura wczoraj, architektura dzisiaj, zabytek, powojenny modernizm polski, kontynuacja

The past acts today also. What is created within architecture in present day during next day becomes
“yesterday”, and the same time what has been created yesterday plays “today”. The architecture of polish
post-war modernism is particularly sensitive to be destructed or to lose its features during contemporary
modernizations or refurbishing what appears to be a specific comment to nowadays times. Creative continuity
is possible. Architecture is a living reality.
Keywords: architecture yesterday, architecture today, monument, post-war polish modernism, continuity
Prawdziwie współczesna architektura widzi swoje
główne zadanie w interpretacji sposobu życia właściwego naszej epoce
S. Giedion [1]
Przeszłość dzieje się także dzisiaj. To co powstaje w architekturze w dniu dzisiejszym, jutro jest
już „wczoraj”, ale jednocześnie to co wczorajsze
dzieje się „dzisiaj”. Tak w życiu jak i w architekturze jeden czas oddziałuje na drugi na różnych
polach i w różnych wymiarach, w tym czasowych,
estetycznych, emocjonalnych, ekonomicznych,
społecznych. Dzięki temu wczorajsza architektu-

ra dziejąca się dzisiaj rozwija się ku przyszłości.
M. Leśniakowska poszukiwała odpowiedzi na pytanie „co to jest architektura” w książce pod tym
samym tytułem i jak stwierdziła: Do dziś nie ma na
nie odpowiedzi (...). Nikt nie wie, co to jest architektura, lub też: każdy wie na swój sposób i tylko dla
siebie [2]. Człowiek jednak nie może żyć obojętnie
wobec architektury. Słusznie zauważył z początkiem
XX w S. Pieńkowski: (...) poza sferą działania architektury można żyć tylko na pustyni [3]. Architektura
i kształtowana przez nią przestrzeń otaczała i otacza
człowieka odkąd zaczął budować-tworzyć, a nie
tylko adaptować naturę.

* Włodarczyk Małgorzata, dr inż. arch., Politechnika Świętokrzyska, Katedra Architektury i Urbanistyki.
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Ta wczorajsza architektura jest świadectwem historii, kultury, rozwoju, przemian. Jest jednocześnie trwałym przykładem związków przeszłości z teraźniejszością. Nie wszystko co powstało w architekturze „przed
dzisiaj” można uważać za tzw. pamiątkę czyli zabytek,
spuściznę. Nie należy jednak przyjmować konkretnej
cezury dla określenia czy coś możemy uważać za
zabytek. Nie tylko w Polsce zmieniło się podejście do
teorii konserwacji – ochrony zabytków. Coraz częściej
mówi się o rewitalizacji a nie tylko o konserwacji.
Pojęcie stało się szersze i coraz częściej dotyczy
obiektów powstałych niedawno, które noszą cechy
świadectwa czasów, w których powstały, stając się
często swoistymi symbolami miejsca. Wyróżnikami
– znacznikami. W Polsce, zgodnie z obowiązującą
ustawą o ochronie zabytków [4], za zabytkowy, czyli
godny zachowania lub upamiętnienia, można uznać
każdy obiekt, nawet współczesny, który nosi cechy
szczególnie wartościowe dla czasu, w którym powstał
lub posiada wartości „sentymentalne”. Podobnie
mówi tzw. Karta Krakowska [5]. Rodzi się tu zatem
pytanie jakie kryteria powinny być przyjmowane dla
oceny i czy w ogóle tworzenie kryteriów, tak jak i coraz
to nowych teorii ma sens. W. Tatarkiewicz uważał, że:
Tworzymy teorie, bo są potrzebne (...). Tworzymy je
ale prędzej czy później okazują się niedostateczne
(...). Wtedy tworzymy nowe teorie (...). Tak od teorii
do teorii przebiegają dzieje wiedzy o pięknie i sztuce,
formie i twórczości [6].
Architektura powstała w 2 poł. XX w. w Polsce ciągle pozostaje w rozumieniu wielu architekturą „dzisiaj”
a nie „wczoraj, dzisiaj i jutro”. Obiekty z tego okresu
funkcjonują w świadomości większości odbiorców
jako istniejące a nie przeszłe i przyszłe. Oczywiście
podświadomie oddziałuje podejście „starożytnicze”:
znaczeniowe, reliktowe i pamiątkowe, zgodnie
zresztą z tzw. kulturą zachodu, w kręgu której jesteśmy. U. Eco w swoich rozważaniach nad pięknem

i brzydotą również stosował tę zasadę [7]. W historii
sztuki, w tym architektury, szczególnie akcentowane
jest w krajach kultury zachodu podejście ikonograficzne i kontekstualne przy odbiorze dzieła. Zatem
oczywiście budowla musi nabrać tych pewnych cech
znaczeniowych, aby uznana została za dzieło, w innym przypadku uznawana jest za zwykłą realizację
i jako taka niesłusznie pozbawiana zostaje wartości
emocjonalnej i historycznej. Los ten spotka właśnie
m.in. architekturę polskiego powojennego modernizmu, a przykładów jest wiele. Budynki z tego okresu
są szczególnie narażone podczas modernizacji czy
adaptacji do nowych funkcji na zatracanie swoich
cech charakterystycznych lub skazane na całkowitą
destrukcję [8] (il. 1–2). Oryginalność tych obiektów,
które są przecież swoistym komentarzem dla czasów
sobie współczesnych jest obecnie gubiona, również
poprzez powszechną tzw. termoizolację pozbawiającą budynki cech tej właśnie oryginalności, a także
walorów pokazujących indywidualność ich twórców.
Na rzecz powszechnej brzydoty i pospolitości.
Przykładem może stać się niebawem tzw. Dom Stu
Balkonów [9] (il. 3), jeden z nielicznych w Krakowie
budynków wzorowanych na wpływach modernizmu
szwedzkiego, któremu grozi termoizolacja. Podobnie
budynek „Biprostalu” [10] (il. 4) gdzie w ramach
rozbudowy i modernizacji planowano likwidację
jedynej tej skali w Krakowie mozaiki umieszczonej na ścianie szczytowej budynku o wysokości
ok. 55 m. Kompozycja architektoniczno-urbanistyczna też ulega wpływom nacisku ekonomicznego.
Zamiera wtedy najczęściej sztuka kształtowania
przestrzeni, czego przykładem może być zespół tzw.
żyletkowców – budynków biurowych [11] (il. 5), którego spójność i oryginalność już zostały w warstwie
architektonicznej i urbanistycznej zdekomponowane,
a jeszcze zagraża mu utrata indywidualności elewacji
kształtowanej przez tzw. „żyletki” – łamacze słońca.
Wymienione obiekty to tylko nieliczne przykłady
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1. Zespół dawnej drukarni im. W. L. Anczyca, ul. Wadowicka, Kraków – przed/Old press complex W. L. Anczyca, Wadowicka str., Kraków – before modernization. 2. Zespół dawnej drukarni im. W. L. Anczyca, ul. Wadowicka, Kraków – po/
Old press complex W. L. Anczyca, Wadowicka str., Kraków – after modernization. 3. Dom „Stu Balkonów”, ul. Retoryka,
Kraków/„Hause of hunderd balconys”, Retoryka str., Kraków. 4. Biurowiec „Biprostal”, ul. Królewska, Kraków/„Biprostal”
Office buliding, Królewska str., Kraków. 5. Zespół budynków biurowych tzw. Żyletkowców, al. Powstańców Warszawy,
Kraków/Office bulidings complex named „Żyletkowce”, Powstańców Warszawy al., Kraków. 6. Budynek biurowy „Biprocemwap”, ul. Włóczków, Kraków/„Biprocemwap” office building, Włóczków str., Kraków. 7. Budynek biurowo-usługowy „CZB”,
ul. Komorowskiego, Kraków/„CZD” office-comercial buliding, Komorowskiego str., Kraków
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pokazujące stosunek do współczesnej architektury
z „wczoraj” – „dzisiaj”. Cytując Kartę Krakowską:
Każda interwencja wiąże się z decyzjami, wyborem
i odpowiedzialnością związaną z całością dziedzictwa,
a także z tymi częściami, które dziś mogą nie mieć
szczególnego znaczenia, ale które mogą nabrać go
w przyszłości [12].
Można poszukiwać teorii, ale teorie nie zastąpią
myślenia o potrzebie takiego definiowania przestrzeni
architektonicznej, aby to co powstało jako przejaw,
realizacja pewnej myśli – kompozycji, rozważań i rozwiązań – funkcjonowało trwale w świadomości jako
potrzeba kontynuacji spójnej całości, gdyż zaburzenie
tej spójności powoduje okaleczenie obiektu. Dobre
kontynuowanie podczas adaptacji, modernizacji czy
rozbudowy nie zmieni wtedy formalnego założenia
pierwotnego. Charakterystyczne cechy z przeszłości
pozostaną, ale powstanie nowy wymiar współczesności,
będący przejawem interpretacji naszego czasu wobec
przeszłego. Architekturę bowiem odczuwamy jako
porządek i charakter w przestrzeni czasu. Przestrzeń
ukształtowaną przez architekturę również w ramach
tej „dobrej kontynuacji” poznajemy i zapamiętujemy
jako doznanie estetyczne, subiektywne, które nie traci

swojego specyficznego rysu projektu pierwotnego
mimo zmian w czasie, mimo pewnego „zacierania”, przy
tworzeniu nowego „środowiska” dla percepcji związanej
z adaptacją czy modernizacją i przekształceniami.
Twórcza kontynuacja jest możliwa, ale powinna
być zawsze w kontekście tego, że wczorajsza architektura jest także dzisiejszą architekturą. Współczesne możliwości techniczne i świadomość kulturowa
pozwalają na takie podejście do modernizacji czy rewitalizacji, które umożliwi zachowanie pewnych cech
indywidualnych i charakterystycznych dla architektury,
i jej twórcy. Przykładem tego są w Krakowie budynki
„Biprocemwapu” (il. 6) i dawnego „Centrum Zdrowia
Budowlanych” [13] (il. 7). Teoria mówiąca o dobrej
kontynuacji w architekturze opracowana przez
J. Żórawskiego [14] podpowiada, iż można kontynuować dzieło nie niszcząc go, a twórczo rozwijając.
Zatem: dodawać a nie burzyć pamiętając przy tym
o generalnej wytycznej formy. W ten sposób wczorajsza architektura ciągle może stawać się dzisiejszą,
dzisiejsza wczorajszą, wczorajsza dzisiejszą, itd.. Jak
napisał Ch. Norberg-Schulz: „Architektura to żyjąca
rzeczywistość” [15], tak jak żyjąca jest wczorajsza
architektura 2 poł. XX w. dzisiaj, i jutro.

PRZYPISY
[1] S. Giedion, [w:] Przestrzeń, czas i architektura, Narodziny nowej tradycji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa, 1968, s. 3.
[2] M. Leśniakowska, Co to jest architektura?, Kanon, Warszawa, 1996, s. 9. Ponadto: To kluczowe (...) pytanie jest
chyba tak stare, jak sama architektura i przynosi odpowiedzi
tak różne, niejednoznaczne i zmienne, jak jej dzieje, ibidem
s. 9.
[3] St. Pieńkowski, Patos i Etos w architekturze, 1916, s. 96,
[za:] M. Leśniakowska, op.cit., s. 5.

[4] Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz. 156 z późniejszymi zmianami,
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art.
3 pkt 1 określa m.in., że zabytek to nieruchomość będąca
dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, której
zachowanie jest ważne ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową. Niezależnie od tego
czy jest wpisany do rejestru zabytków czy nie.
[5] Karta Krakowska to dokument z 2000 r. podpisany
w Krakowie na zamknięcie Międzynarodowej Konferencji
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Konserwatorskiej pn.”Dziedzictwo Kulturowe fundamentem
rozwoju cywilizacji”. Zapisano w niej m.in.: Każda wspólnota,
poprzez swoją zbiorową pamięć i świadomość przeszłości
jest odpowiedzialna za identyfikację oraz zarządzanie swym
własnym dziedzictwem. (...) Dziedzictwo architektoniczne,
miejskie i krajobrazowe (...) są wynikiem identyfikacji (...)
w historii., Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków
2000, s. 189.
[6] W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, 2005,
s. 407–408. Ponadto przyrównał historię teorii do cmentarza:
(...) ileż tam pogrzebanych teorii piękna, sztuki, twórczości,
formy (...). ibidem, s. 404.
[7] U. Eco (redakcja), Historia Piękna, Rebis, Poznań 2006.
Również: U. Eco (redakcja), Historia Brzydoty, Rebis, Poznań,
2007, s. 8; tamże zauważa, iż: (...) wspólną cechą w ujęciu
piękna i brzydoty jest ta, że w obu przypadkach winniśmy
odwoływać się tylko do kultury zachodniej.
[8] Przykładowo: wyburzono budynek „Supersamu”
w Warszawie (realizacja: 1960–1962; autor: J. Hryniewiecki,
E. Krasińska, M. Krasiński oraz W. Zalewski – konstr.) –
wybitny przykład myśli konstrukcyjnej i architektonicznej.
Planowane jest wyburzenie budynku dworca kolejowego
w Katowicach (realizacja:1969–1972; autor: tzw. Tygrysy, tj.
W. Kłyszewski, J. Mokrzyński i E. Wierzbicki, W. Zalewski
– konstr.) – jeden z nielicznych w Polsce przykładów „brutalizmu” w architekturze. Podobnie w Krakowie – całkowicie

przebudowano kompleks poprzemysłowy dawnej drukarni
im. W. L. Anczyca (proj: „Grafprojekt”; realizacja:1959–1970
[il. 1]); obecnie: Buma Square, zespół biurowo-handlowousługowy).
[9] „Dom Stu Balkonów”w Krakowie. Budynek mieszkalny,
wielorodzinny przy ul. Retoryka. Autor: B. Lisowski [il. 2].
Realizacja:1959–1961. Charakterystyczne są wydatne balkony i kolorystyka.
[10] Budynek biurowy dawnego przedsiębiorstwa „Biprostal”
przy ul. Królewskiej w Krakowie, Autor: M. Wrześniak, P. Czapczyński [il. 3]. Mozaika: C. Styrylska-Taranczewska. Realizacja:
1962–1964 r. Pierwszy w Krakowie budynek „wieżowy”.
[11] Zespół architektoniczno-urbanistyczny trzech budynków
biurowych (czwarty nie zrealizowany) przy al. Powstańców
Warszawy w Krakowie. Autor: M. i J. Chronowscy [il. 4].
Realizacja:1966–1969. Nazwa „żyletkowce” pochodzi od
charakterystycznych „żyletek” – łamaczy słońca.
[12] Karta Krakowska, op.cit. s. 189.
[13] Budynek biurowy:„Biprocemwap” przy ul. Włóczków
w Krakowie (realizacja: 1959–1966) i budynek biurowousługowy „Centrum Zdrowia Budowlanych” (CZB) przy
ul. Komorowskiego w Krakowie (realizacja: lata 70. XX w.).
Autor: W. Buliński. Rewitalizowane przy udziale autora.
[14] J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Arkady,
1973, passim.
[15] Ch. Norberg-Schulz, Znaczenie w architekturze Zachodu, Murator, Warszawa, 1999, s. 5.
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Nowatorstwo i powroty do źródeł w rozwiązaniach
terenów sportowych
Modernity and returns to sources in solutions of
sports architecture
W artykule przedstawiono rozwiązania sportowych obiektów budowlanych, na tle współczesnych poglądów
dotyczących sportu i artystycznych idei. Korzystanie z modnych wzorców zapewnia sukces i prestiż inwestorowi,
architektowi. Obok nowatorskich projektów architektonicznych oryginalne stają się też rozwiązania niespektakularne, o tradycyjnej formie. Na ilustracji załączono przykłady obiektów lapidarnych, pełniących funkcję sportową
i nawiązujących do istniejącej zabudowy. Wbrew pozorom, takich nietuzinkowych rozwiązań jest niewiele.
Słowa kluczowe: obiekty sportowe, tradycja, nowoczesność

Some examples of sports facilities were introduced in the article, against the contemporary views on sport
and artistic ideas. The use of fashionable patterns provides success and prestige of investors and architects.
There are buildings of traditional form, which become an original, addition to innovative projects. The illustrations are examples of lapidary, sports objects, referring to existing buildings. Despite appearances, there are
not much such unconventional solutions.
Keywords: sports architecture, tradition, modernity
Znużenie jednostajnością
Po koniec lat 90. XX w. ogłoszono, że w architekturze proste bryły geometryczne (…) przestają być
atrakcyjne [8]. Przyszłość architektury postrzegano
w geometrii fraktalnej, formach i konstrukcjach
zbliżonych do kształtów przyrody. Wyzwaniem zaś
miało stać się wielkie widowisko architektoniczne,
jako jeden z elementów gigantycznego przemysłu
zwiedzania [8]. Zgodnie z prognozami, również
w Warszawie, zaplanowano na 2012 rok budowę

wieżowca, w którym nie znajdujemy kąta prostego
– w kształcie zamkniętego kwiatu lilii. Pomimo, że
w centrum stolicy aż prosi się o architekturę pełną
harmonii [19] – nieśmiało komentowano – autorka
projektu Zaha Hadid nie zamierza się z tym liczyć.
Jestem od projektowania ikon – mówi [19].
Już w styczniu 2009 roku jednak ogłoszono, że
projektowanie obiektu zostało wstrzymane do czasu,
aż poprawi się sytuacja na rynku nieruchomości [10].

* Wojtas-Harań Anna, dr inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Architektury i Planowania Wsi.
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1. i 2. Hulsig – centrum sportowe, w charakterze bieli tynku i czerwieni dachów zabudowy w Skagen / Hulsig – sports
center as a white plaster and red roofs of buildings in Skagen 3. i 4. Centrum sportowe w Tønder wpisuje się w surowość i kolorystykę ceglanych fasad miasta / Sports center in Tønder is part of severity and color of brick facades of the
city 5. i 6. Havneby – ośrodek golfowo-wypoczynkowy nawiązujący charakterem do chałup wiejskich, krytych strzechą, na
Wyspie Rømo / Havneby – Golf and Leisure Resort referring to the character of rural cottages, thatched, the Isle of Rømo
(fot. autora)
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Z powodu kryzysu przerwano także realizacje wielu
inwestycji w kraju i na świecie. Pojawiły się: krytyka
projektów na ogromna skalę, kontrowersyjnych,
ekstrawaganckich, zmieniających charakter miejsc,
w których powstają oraz zarzuty: nowoczesny budynek może przypominać amebę albo kaktus.[…] ważne,
by nie przypominał budynku [20].
Kryzys przerwał wyścig na wysokość i oryginalność
(…) zweryfikował ambicje i sprowadził na ziemię [1] –
dowodzono po przeszło dekadzie „ery ikon”, boomu
budowlanego i szalonych pomysłów. Odkryto jednak
dobre strony złej koniunktury, które mogą stać się inspiracją i „przysłużyć się architekturze”. Odzwierciedleniem, prawdopodobnie również owych gospodarczych
zawirowań, były zaszczytne nagrody za dokonania
w dziedzinie architektury[2], które przyznano m.in.:
– Peterowi Zumthorowi (Nagroda Pritzkera za 2009
rok) – cenionemu za dzieła, które cechują m.in.:
skromność, proste, oszczędne formy – maksimum
wrażenia przy użyciu minimum środków [3];
– Peterowi Richowi za Najlepszy Budynek Świata
w 2009 roku – Mapungubwe Interpretation Centre
w RPA (tytuł uzyskany podczas Światowego Festiwalu Architektonicznego w Barcelonie). Jury doceniło m.in.: wpisanie obiektu w krajobraz wzgórz
Mapungubwe, który stał się inspiracją i źródłem
budulca oraz zachowanie ciągłości kulturowej, poprzez zastosowanie motywów, form spotykanych
w kulturze afrykańskiej tego rejonu.
W krótkim czasie zmieniły się dominujące poglądy
i mody – efekt historycznych i gospodarczych, technologicznych, kulturowych uwarunkowań, znużenia
typowego dla współczesnego odbiorcy, sentymentu
do tradycji. Powtarzalność, zbyt mała dawka stymulacji, może bowiem powodować znudzenie i domagać
się wyjątkowości, chociażby w reaktywacji znanych
już, odkrytych na nowo wartości. Oryginalność – to
powrót do źródeł Antonio Gaudi.

Poglądy na temat sportu
W ostatnich latach, notowany jest ponowny wzrost
znaczenia kultury fizycznej. Obecnie rola sportu
obok znaczenia terapeutycznego, profilaktycznego,
rehabilitacyjnego, postrzegana jest szerzej, jako forma wychowania, budowania silnych społeczeństw,
wzmacniania ich spójności, integracji grup o niskim
poziomie udziału w społeczeństwie [5].
W czasach antycznych, kiedy sprawność fizyczna
i agonistyka sportowa rozwijane były w równej mierze
jak wychowanie umysłowe i religijne [9] – budowle
sportowe łączono z obiektami kultu religijnego,
z przestrzeniami do rozmów i dyskusji, czyniąc je
integralną częścią miasta. Obecnie, gdy ranga sportu
umacnia się, w budownictwie sportowym obserwuje
się różne tendencje, jako wynik przewartościowania
poglądów społecznych, ekonomicznych oraz trendów
obowiązujących w sztuce.
Funkcja sportowa w zdrojach i ośrodkach wypoczynkowych
Miejscowości uzdrowiskowe stają się ośrodkami
leczniczo-sportowymi [6]. Ponowny wzrost zainteresowania lecznictwem balneologicznym, kuracjami
typu spa, zapotrzebowanie na uzdrowiska kardiologiczne, gdzie ważną rolę odgrywa terapia ruchem
sprawiają, że miejscowości wyposażone w naturalne
walory umożliwiające prowadzenie kuracji medycznych, wzbogacane są dodatkowo o funkcje sportowe.
Sprzyja to aktywizacji zdroju [4] i utrzymaniu zabytkowych zespołów. Wiele uzdrowisk, w których nie
zaszczepiono nowej funkcji podupada i pustoszeje.
Bywa jednak, że nierozważne inwestycje powodują
utratę ich pierwotnego wizerunku.
W narciarskim regionie, w Vals powstały kamienne termy na jednym ze stoków doliny. Dzięki
realizacji autorstwa Petera Zumthora, której atutem
jest prostota i atmosfera wnętrza, odbierana wszystkimi zmysłami (światło i plusk wody), i wpisanie
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w krajobraz, szwajcarskie miasteczko stało się
sławne [11].
Od 2006 roku Bath chlubi się nowoczesną architekturą „Thermae Bath Spa” autorstwa Grimshaw
Architects. Projekt obejmuje budowę i przebudowę
zabytkowych budynków, w miejscu w którym ciepłe
źródła przywiodły Rzymian na Wyspy Brytyjskie
w 43 n.e. Nowoczesne spa – the New Royal Bath
oferuje pływalnie z urządzeniami wodnymi do masażu i basen otwarty na dachu budynku z widokiem na
okolice. XVIII – wieczne budynki (m.in. the Hot Bath,
the Cross Bath) zmodernizowano na wodny raj.
„Sportowa” rewitalizacja terenów zaniedbanych
Rewitalizacja jest pomysłem na odnowę terenów
zdegradowanych lub zaniedbanych. Wiązać się
może ze zmianą pierwotnego przeznaczenia. Wprowadzenie funkcji sportowej i rekreacyjnej na tereny
poprzemysłowe przywraca je do życia.
Les Bains des Docks [12] – nowe centrum sportu,
rekreacji, wypoczynku ożywiło południowe dzielnice
portowe Hawr we Francji. Architekt Jean Nouvel zainspirował się rzymskimi łaźniami. Surowa fasada obiektu nawiązuje do krajobrazu składów. Wnętrze równie
minimalistyczne – jest wszechświatem bieli (biel
mozaiki płytek ścian i podłóg) i jaskrawo kolorowych
wyodrębnionych przestrzeni. 12 basenów połączonych wodnymi kanałami tworzy enklawy, w których
można zażywać kąpieli w kolorze i świetle.
W Kopenhadze rozpoczęto rekultywację zniszczonych przemysłowych i komunikacyjnych terenów
portu na wyspie Brygge [13], z zamiarem przekształcenia na społeczne i kulturalne centrum. Julien de
Smedt zaprojektowała taras na wodzie z wydzielonymi akwenami, który stanowi przedłużenie terenów
zielonych. Basen na wolnym powietrzu stał się jednym
z najmodniejszych miejsc w stolicy Danii. Do sukcesu przyczyniły się przede wszystkim modernizacja
systemu kanalizacyjnego i budowa rezerwuarów

na wodę deszczową i oczyszczenie wody morskiej
w centrum miasta.
Integracyjna rola sportu
Sport może koncentrować wokół siebie ludzi bez
względu na ich sprawność, stwarzając szanse nawiązania relacji z innymi sportowcami, architekturą i przyrodą. Kiedy Londyn zdobył prawo do organizacji Igrzysk
Olimpijskich i Paraolimpijskich, zobowiązał się do zorganizowania w Wielkiej Brytanii w 2012 r. – „Everyone’s
Games” – najbardziej dostępnych i integracyjnych
igrzysk sportowych w historii. W ramach organizacji
igrzysk podjęte zostaną działania mające na celu
usunięcie barier dla niepełnosprawnych w Londynie
i innych regionach Wielkiej Brytanii. Centrum olimpiady – Olympic Park w Londynie – wyznaczy nowe
standardy w projektowaniu terenów sportowych. Powstaną tam: stadion, centrum wodne, velodrom wraz
velo park, kompleks hokejowy, multisport kompleks,
kompleks tenisowy oraz 10 ha otwartej przestrzeni,
w tym parki, wiele ścieżek rowerowych i szlaków,
a także miasteczko olimpijskie. Po zakończeniu igrzysk
obszar będzie funkcjonował jako park miejski, tworzący bazę rozwojową, kulturową, edukacyjną, sportową,
rekreacyjną. Jest to największa w Europie, od czasów
wiktoriańskich, rewitalizacja poprzemysłowych terenów
wschodniego Londynu. Przewiduje się, że będzie to
perspektywiczna inwestycja w gospodarkę turystyczną
i bodziec do podobnych inicjatyw – przełamywania
barier w kraju [14].
Miasteczka sportowe
Wzrost świadomości społecznej, zmiany dokonujące się w modelu wypoczynku sprawiają, ze rośnie
zapotrzebowanie na różne formy spędzania wolnego
czasu [7]. Powstają parki tematyczne, kompleksy
wypoczynkowe o specjalistycznych funkcjach programowych, które mobilizują do wysiłku i aktywności.
W Cardiff, na wytworzonym sztucznie półwyspie, przy
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jeziorze powstałym przez budowę zapory wznoszone jest miasteczko sportowe: Cardiff International
Sports Village [15]. Grunty niegdyś skażone o przeznaczeniu handlowym i przemysłowym, składowym,
zostały poddane operacji bioremediacji. Miasteczko
dysponować będzie: basenami sportowymi i rekreacyjnymi, trasami narciarskimi (wewnątrz obiektu),
centrum łyżwiarskim i snowbordowym, terenami do
uprawiania wspinaczek, kajakarstwa, raftingu, judo,
boksu, zapasów, szermierki, gimnastyki i przystanią
żeglarską oraz infrastrukturą usługową, komunikacyjną. Inwestycja sportowa pełni tu rolę katalizatora dla
innych przedsięwzięć w sąsiedztwie.
W Malmö powstaje centrum sportów kobiet. Twórcy
chcą promować ten rodzaj sportów na świecie, który
traktowany jest marginalnie. Oprócz obiektów sportowych są miejsca spotkań i życia kulturalnego.
Sport w środowisku przyrodniczym
Wobec cywilizacyjnych zagrożeń, popularność
zyskuje aktywny sposób spędzania czasu w otoczeniu
przyrody, przy wykorzystaniu naturalnych jej uwarunkowań – tzw. wypoczynek w plenerze – outdoor
recreaction.
W Holandii, w miejscowości Reusel, można aktywnie spędzać czas w wiejskim krajobrazie: wędrując,
na rowerze, konno itp… Powstał tu park sportowy
– Outdoor Sports Park, który wykorzystuje naturalne
walory terenu przy zastosowaniu minimum środków
inwestycyjnych. Największą atrakcją cieszy się wieża
(produkt lokalny zbudowany z drewna z okolicznych
lasów) ze sportowym oprzyrządowaniem do wspinaczki, spuszczania na linie, z platformą widokową.
Konstrukcja z 6 prostopadłościanów, względem siebie
fantazyjnie rozmieszczonych.
Wielofunkcyjne ośrodki sportowe
W nowych realizacjach architektonicznych często funkcja sportowa towarzyszy innemu przezna-

czeniu obiektu lub stosowana jest naprzemiennie.
W Chorwacji biuro 3LHD Architects zaprojektowało
wielofunkcyjny ośrodek Zamet Centre Rijeka [16]
składający się z: hali sportowej, biur, urzędów, biblioteki, sklepów, garażu i otwartej przestrzeni publicznej.
Dzięki elastycznemu rozwiązaniu audytorium sala
na co dzień gimnastyczna może okazjonalnie pełnić
funkcję kongresowej, koncertowej, konferencyjnej.
Obiekt wpasowuje się w spadzisty teren (1/3 objętości bryły budynku jest wcięta w teren, pozostała
pokryta jest okładziną, nawiązującą kolorystyką do
skał występujących w mieście).
Obiekty sportowe – prestiż
Zazwyczaj obiekty sportowe (zwłaszcza te, które
są miejscem wielkich wydarzeń sportowych) „wspierają” miejscowości w rozwoju i poprawie bytu.
Oslo szczyci się skocznią narciarską Holmenkollen
autorstwa IDS Architects. Jest z ona dokonaniem sztuki inżynierskiej oraz narodowym symbolem skoków
narciarskich. Skocznia zaprojektowana wraz z muzeum narciarstwa, platformą widokową na panoramę
Oslo jest atrakcją turystyczną, która przyciąga rocznie
około 1 mln turystów.
W Klingenthal w ośrodku narciarskim w Niemczech,
gdy zdemontowano starą skocznię (symbol regionu),
ze względu zmianę stylu skakania i nowe zasady
Międzynarodowego Związku Narciarstwa, region poniósł negatywne konsekwencje tego zdarzenia. Sport
profesjonalny niemalże wygasł. Dopiero po 10 latach
wzniesiono nową skocznię, zaprojektowaną przez firmę
m2r, która jest najnowocześniejszą w Europie [17].
Bergiel Ski Jump – Skocznia zaprojektowana przez
Zahę Hadid, w miejscu skoczni zburzonej jest punktem
orientacyjnym, symbolem Insbrucka. Łączy ośrodek
sportowy na najwyższym poziomie wraz z przestrzenią
publiczną i jest częścią projektu przebudowy miasta
(stacje miejskiej kolejki linowej), będącego dziełem
architektki, w stylu komputerowej generacji [18].
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Podsumowanie
Pod wpływem nowych poglądów na temat sportu,
powstają architektoniczne dzieła o cechach stylistycznych popularnych dla danego okresu (które
powinny być przedmiotem odrębnego opracowania):
minimalistyczne i futurystyczne, ogromnej skali
i drobne urządzenia sportowe, z zastosowaniem
nowoczesnych technologii i prostego rzemiosła,
wpisane w kontekst miejsca i kontrastujące z nim.
W tych krajach gdzie sport jest od dawna ważnym
elementem edukacji (Dania, Norwegia, Szwecja)

i stylem życia spotkać można również obiekty sportowe, które niekoniecznie stają się spektakularnym
wydarzeniem, wynikającym z aktualnych trendów.
Zadziwiają natomiast nawiązaniem do regionalnej
zabudowy (fot. 1–6). Ten typ kształtowania zabudowy, jest na tle innych krajów oryginalny (powrót
do źródeł?).
Dobór właściwej stylistyki zależy od intuicji, inwencji, wiedzy twórcy. To one powinny rozstrzygać
w jakim stopniu zadysponować pierwotnym dobrem,
aby uszanować uczucia i ale i wzbudzić podziw.
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Jan Wrana*

ARCHITEKTURA – ZROZUMIAŁY KOMUNIKAT PRZESTRZENNY
ARCHITECTURE – A CLEAR SPATIAL MESSAGE
Architektura jako zrozumiały przekaz przestrzenny jest wyrazem współczesnych potrzeb jej oddziaływania,
a twórca posługując się „tekstem sporządzonym w języku czytelnym” jest przyjaźnie odczytywany. Pragmatyczne działanie autora polegające na budowaniu przychylności oraz akceptacji dla planowanej ingerencji
twórczej podnoszącej jakość dziedzictwa otwiera drogę dla traktowania rozpoznanej przestrzeni jako tworzywa
dla kreacji artystycznej posługującej się pretekstem, metaforą – tworzącej nowe treści przekazu.
Słowa kluczowe: architektura zrozumiały przekaz, kreacja twórcza, treści przekazu

Architecture as a clear spatial message is the expression of modern needs of its influence, and a creator
using “the text formulated in a comprehensible language” is received amicably. The pragmatic action of the
author – creating goodwill and the acceptance for the planned creative interference raising the quality of
heritage – allows to treat the recognised space as the material for artistic creation which employs pretext,
a metaphor that creates new message substance.
Keywords: architecture clear message, artistic creation, message substance
Architektura i przestrzeń architektoniczna stają
się dla mnie podstawowym narzędziem do analizy
tożsamości człowieka współczesnego..., Rola architektury w kształtowaniu tego, co wspólnotowe jest
nieporównywalnie większa. Stwierdzenie, że architektura pozostaje tekstem sprawia, że jako taka ma ona
zdolność komunikowania sensów wielu odbiorcom,
jest rozumianym komunikatem
Jacek Gądecki [1]
Coraz częściej podejmowana jest we współczesnych publikacjach i pracach naukowych problematy-

ka potrzeby budowania świadomego, powszechnego
odbioru architektury i jej roli w życiu społecznym
oraz oddziaływania przestrzeni architektonicznej na
egzystencję człowieka.
Z punktu widzenia socjologii oczekuje się od
zawodu architekta, w jego postawie twórczej formułowania „zrozumiałego komunikatu przestrzennego”.
Te oczekiwania wywołane są używaniem przez architektów różnorodnego instrumentarium przekazu
twórczego przekształcanej przestrzeni.
Dla wynikającej z tej sytuacji konieczności określania form przekazu przytoczę słowa Christiana

* Wrana Jan, dr inż. arch., Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna.
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Norberga-Schulza; Czego zatem powinniśmy wymagać od przestrzeni architektonicznej, by człowiek
mógł wciąż nazywać się istotą ludzką (...) Przede
wszystkim musimy wymagać dającej się przedstawić
struktury, oferującej bogate możliwości identyfikacji.
W wieloznacznej, złożonej lecz zorganizowanej przestrzeni architektonicznej widzimy zatem alternatywę dla
śmiertelnej idei mobilności i dezintegracji [2].
Czytelną zasadą stosowaną w miastach historycznych jest określenie kontekstu oraz w wyniku przeprowadzonej analizy zebranego materiału badawczego
i poszanowaniu „tożsamości miejsca”, twórca nowego
dzieła wpisuje nową formę w obszar objęty ochroną,
godząc „przeszłość – teraźniejszość i przyszłość”
uzyskując przy tym akceptację odbiorcy.
Przykładem takiej postawy twórczej ostatniej
dekady jest:
a. Oddane w roku 2008 „Muzeum Akropolu
w Atenach”, projekt arch. Bernarda Tschumiego.
Zlokalizowany zaledwie trzysta metrów od wzgórza
Akropolu na pozostałościach ruin historycznych
Aten, nowoczesny budynek muzeum kompozycyjnie nawiązuje do proporcji Partenonu oraz rysunku
zagospodarowania wzgórza. Obiekt nawiązuje dialog
z najważniejszym dziełem sztuki architektury starożytnej Grecji i jest „przestrzennym apelem” Greków
o powrót wywiezionych w okresie okupacji tureckiej
dzieł sztuki. Możliwy powrót – będzie przykładem
intuicyjnego poszanowania tradycji i kontekstu miejsca przez architekta stosującego współczesne formy
przekazu.
b. Innym przykładem zrealizowanej współczesnej
formy w historycznym centrum miasta jest Muzeum
Ara Pacis w Rzymie, projekt arch. Richarda Meiera,
oddane w roku 2006. Usytuowana w samym środku
historycznego centrum miasta, przy Ponte Cavor,
spokojna forma obiektu wzbudziła kontrowersje
i z trudem była przyswajana przez konserwatywnych
rzymian. Autor użył czytelnego współczesnego języka

architektonicznego dla „ochronnego opakowania”
zachowanego w oryginale Ołtarza Pokoju cesarza
Augusta – dowodu poszanowania kultury starożytnych
Rzymian, który jest potwierdzeniem trwania tożsamej
kulturowo Europy. Bryła budynku wycisza strefę wejściową od Placu Augusta izolując ją od ruchliwej arterii
wzdłuż Tybru.
Przyjęta powyższa zasada wywołuje współcześnie
dyskurs o sformułowanie koniecznych założeń dla
określenia obszaru ingerencji architektury współczesnej w strefy ochrony dziedzictwa przeszłości.
Architekt podejmuje często wyzwania projektowe
w przestrzeni, w której po przeanalizowaniu zastanych
warunków i dokonaniu ich oceny, poszukuje nowych
określeń dla podejmowanej decyzji tworzenia „nowej
tożsamości” poprzez kreację nowej formy, posługuje
się dla zapisu idei tworzonego dzieła, metaforą – tworzy nowe treści przekazu.
Dla takich postaw przytaczam przykłady:
a. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
w Krakowie autorstwa Arata Izosaki we współpracy
z Krzysztofem Ingardenem i Jackiem Evy, zrealizowane w roku 1994 r. Centrum „Manggha” zlokalizowane
w zakolu rzeki Wisły naprzeciwko Wzgórza Wawelskiego widoczne z tarasu wzgórza zostało skomponowane jako rysunek „fali wody płynącej” [3]. Jak pisał
Izosaki: Kilka sfalowanych linii przepływającej obok
rzeki utworzyło geometrię linii konstrukcji dachu.
b. Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife,
Santiago Calatrava, oddany w roku 2003. Zaproponowana forma sali koncertowej symbolizuje „przekryty
potężnym liściem południowym, namiot współczesnych nomadów nowych idei” kontrastujący z krajobrazem pokolonialnej, komercyjnej architektury Wysp
Kanaryjskich. Sam twórca tak określił dzieło podczas
uroczystości otwarcia : Jest to architektoniczna wersja
rzeźby, w której można delektować się muzyką [4].
c. Gmach Narodowej Opery i Baletu w Oslo
autorstwa Snǿhetta Architecs oddany w roku 2007.
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Od dnia otwarcia w roku 2008 ten największy obiekt
kultury w Norwegii stał się nowym symbolem stolicy.
Podczas otwarcia dziennikarz z „The Times” Richard
Morrison pisze: Jestem oczarowany. Jest typowo
norweska, olśniewająca z wielkim poczuciem humoru,
a jednocześnie z zaskakującą, ukrytą głębią. Gmach
nowej Opery w Oslo jest jak zadziwiająca marmurowo-granitowa wizja, wynurzająca się z fiordu niczym
gigantyczna kra lodowa [5].
Są sytuacje, że twórca podejmując decyzję o nowym przesłaniu poprzez wykreowanie nowej formy
przekazu napotyka trudności dla dokonania ustaleń
wynikających w zastanej przestrzeni sformułowanej
przez D. Kozłowskiego jako „Przestrzeń bez właściwości” [6]. Architekt posługuje się wówczas pretekstem
dla opisania tworzonej architektury, tworzy nowe treści
przekazu
Takim przykładem jest „Droga do czterech bram”
Wyższe Seminarium Zgromadzenia xx. Zmartwychwstańców – autorzy Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz, Wacław Stefański, Marek Piotrowski, Marek
Chmielak, Wiesław Grzechnik – projekt i realizacja
grupy krakowskich architektów (1985–1993), która

w tym dziele prezentuje eksperymentalny i wyrazisty
język form. Dariusz Kozłowski tak opisuje tworzoną
architekturę: Wciąż najbardziej pociągająca wydaje się
sztuka, wieloznaczna, zawiła, wirtuozerska, sztuczna,
wykwintna, ironiczna, ekstrawagancka, znacząca,
nierealna, wymyślna, zadziwiająca, aluzyjna, a nade
wszystko – wspaniale kłamliwa [7].
Można zatem postawić tezę, że w wyniku traktowania przestrzeni jako tworzywa dla kreacji artystycznych, będących świadomym aktem przekazu twórcy
o kontynuacji, a także przekształcaniu zastanych
układów – architektura staje się zrozumiałym przekazem przestrzennym. Posłużę się zatem wypowiedzią
Grażyny Schneider-Skalskiej: Są miejsca, które tworzą
kontekst wymagający twórczej kontynuacji i takie,
w których autor realizując całkowicie nową ideę, tworzy zaczątek nowej wartości i kontekst dla następców.
Istotne jest, aby autor nowego dzieła poznał kontekst
miejsca i oceniając go jako bezwartościowy, robił to
świadomie. Żeby decyzje podejmowane były wynikiem
wiedzy, talentu i wrażliwości, a nie braku wiedzy i arogancji. Z całą pewnością można posłużyć się zasadą
„primum non nocere” [8].

PRZYPISY
[1] J. Gądecki, Architektura i tożsamość, rzecz o antropologii architektury, Wydawnictwo Rolewski, Złotoryja 2005,
s. 11–13.
[2] Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń, architektura,
Murator, Warszawa 2000, s. 114.
[3] K. Lenartowicz, Tożsamość architektury – tożsamość architekta, Materiały z Konferencji Naukowej Kongres Kultury
Polskiej 2000, Architektura i dobra kultury, tożsamość i kontynuacja tradycji, PAN o. Kraków, PK Kraków 2000, s. 105–109.
(...) Musimy przyjąć do wiadomości fakt, że japoński obiekt stał
się w przestrzeni Krakowa znakiem określającym tożsamość
miasta w kategorii najnowszej architektury. Nie ma nic z tradycyjnych form architektury miejsca, ale z tym miejscem dobrze
się wiąże, przez metaforę fali, otwarcia widokowe i właściwą
skalę. Mamy tu więc do czynienia z realizacją odwiecznie

obowiązującej zasady dobrej kontynuacji, którą u nas formułował i postulował Juliusz Żórawski, kontynuacji tradycji
dobrej roboty rzemieślniczej. Takie próby, osadzone w głęboko
rozumianej tradycji miejsca, a nie tylko w znajdującym chwilowe uznanie powielaniu motywów zewnętrznych, są jednak
rzadkie – łatwiej udaje się grać na sentymentach.
[4] Agnoletto, M. Boccia, S. Cassara, A. Di Marco, G. Rosso,
M. Tagliatori, Dzieła nowoczesnej architektury, Praca zbiorowa, KARMAR S.A., Warszawa 2007 s. 163. Calatrava jest
niezwykłym twórcą pomników – łączy swe prace środowiskiem, przekształca obraz świata, w którym żyjemy, czyniąc
go zarówno jego własnym jak i naszym własnym, tworząc
przestrzenie nowej ery i symbole naszego społeczeństwa,
P. Jodidio, Santiago Calatrava, Taschen GmbH, 2008 (wydanie w języku polskim), J. Wrana, Współczesna forma
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architektoniczna a kontekst miejsca, Czasopismo Techniczne
Politechniki Krakowskiej 1 – A/2009, Zeszyt nr 7, s. 589
–593, J. Wrana, Santiago Calatrava – rzeźbiarz w żelbecie,
Ogólnopolskie Wydawnictwo Inżynieria i Budownictwo,
nr 8/2010 s. 413–414.
[5] S. M. Gromholt, Oslo’s Opera, A10 New European
Architecture, 20/2008, s. 4, E. Cisek, Opera Narodowa
w Oslo jako znak miejsca i droga w wędrówce ku iluminacji,
Czasopismo Techniczne PK, Zeszyt 15/2008, s. 267–272,
E. Cisek, Równowaga i harmonia jako piękno współczesnej
architektury Norwegii, Czasopismo Techniczne PK 13/2007
(104), s. 197–201.
[6]. D. Kozłowski, Dzieło architektoniczne w przestrzeni
miasta – o formie, kontekście, użyteczności, Czasopismo
Techniczne PK, z. 6-A/2008, s. 86–89, (...) Przestrzeń bez
właściwości, czyli „przestrzeń pusta”. Tam, gdzie natrafia na
trudności ustalenia motywacji urbanistycznych rozpościera
się przestrzeń pusta. Architektura lubi taką sytuację. Wynika
z niej swoboda, dowolność, brak ograniczeń. Motywacje
urbanistyczne bywają zastępowane pretekstami. Ongiś, by
zbudować Wyższe Seminarium Zgromadzenia xx. Zmartwych-

wstańców w Krakowie w przestrzeni bez właściwości, zamieniono ją w przestrzeń mityczną posługując się pretekstem
literackim zapisanym w idei Drogi Czterech Bram. (...) Tak
rozumiany pretekst umożliwia przychylne zaakceptowanie
nowych kształtów i ich przyjazny odbiór przez widza, twórcy
dostarcza zabawy, i zapewnia spokój. W przestrzeni bez
właściwości architektura potrzebuje – uzasadnienia, teorii,
idei czy ideologii usprawiedliwiających poczynania twórcy
we własnych oczach i w oczach publiczności.
[7] P. Trzeciak, Pochwala różnorodności, Architektura po
roku 1960, [w:] Sztuka Świata, Arkady, Warszawa 1996,
s. 325–326.
[8] G. Schneider-Skalska, Dzieło architektoniczne zawsze
w kontekście, Czasopismo Techniczne PK, nr 15/2008
s. 153–157, (Mówiąc o architekturze i używając słowa kontekst myślimy zarówno o fizycznym sąsiedztwie tworzonej
przez nas nowej „rzeczy”, jak też o tradycji miejsca, wartościach kulturowych, zaszłościach historycznych. Wydaje się,
że nie ma pytania czy kontekst powinien przestać wpływać
na dzieła współczesnych architektów, tylko na jakim poziomie
i w jakich warunkach powinien być czy jest uwzględniony).
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Piotr Wróbel*

Architektura lotnisk
Architecture of airports
Na przestrzeni 70 lat terminale pasażerskie w portach lotniczych przeszły ewolucję od szopy-hangaru do
dojrzałego, skrystalizowanego modelu budynku użyteczności publicznej. Teoretyczne zaplecze projektowania,
obok tradycyjnych zasad kompozycji, stanowią dla terminali przede wszystkim zmieniające się wymagania
funkcjonalne podążające za rozwojem technologii. Historia przemian formy, funkcji i konstrukcji oraz znaczenia symbolicznego może być wdzięcznym polem badań nad przemianami zachodzącymi we współczesnej
architekturze.
Słowa kluczowe: terminal pasażerski, port lotniczy, architektura terminali pasażerskich, architektura lotnisk

During the past 70 years passenger airport terminals evolved from shed-hangars to the mature, crystallized model
of public building. Varying functional demands following technological development are the theoretical backup
of the project next to conventional rules of designing. The history of changes of the form, function, construction
and symbolic meaning can be appeciative research subject on changing contemporary architecture.
Keywords: The passenger-terminal, the airport, the architecture of passenger-terminals,
the architecture of airports
Lotniska to architektura totalna, rozległa, rozwlekła. Kolonizuje znaczne obszary ziemi i narzuca
organizację/dezorganizację wielkim przestrzeniom.
Setki hektarów terenu, na których wyryte są betonowe
krechy dróg kołowania i pasów startowych, a których
kontynuacją są korytarze powietrzne wytyczone tysiące kilometrów ponad ziemią. Są niematerialne, ale ich
istnienie poświadcza widok nieba w pogodny dzień,
pokreślony ulotnym rysunkiem smug skondensowanej pary. Na ziemi stawia się urządzenia i budynki
– hangary, magazyny, parkingi, terminale, oplata

drogami dojazdowymi. Od pewnego czasu jesteśmy
świadkami prób zorganizowania tego bałaganu wokół
jakiejś idei. Co ambitniejsi usiłują układać z zastanego
tworzywa kształt i nazywać go miastem – aerocity,
skoncentrowanym wokół aeroportu. Terminologia
zapożyczona z żeglarstwa nie jest przypadkiem;
kiedyś, gdy naśladowanie ptaków było niezdarne
i zwykle kończyło się niepowodzeniem, pasjonatów
latania i wszystko co z nimi było związane po prostu
wyśmiewano. Młoda dziedzina techniki próbowała
więc dodać sobie nieco powagi podszywając się

* Wróbel Piotr, dr inż. arch., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk
Pięknych.
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Zeppelin i pływający hangar. Bain News Service 1908 r., Library of Congress Prints and Photographs Division Washington,
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print / Stern of Zeppelin airship and floating hangar. Bain News Service 1908 r., Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print.
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pod szacowne żeglarstwo. Dopiero gdy okazało się,
że z samolotów można zrzucać bomby i szpiegować
pozycje przeciwnika, lotnictwo zaczęto traktować
poważnie. Całkiem na serio, a nawet z uwielbieniem, zaczęto podchodzić do latania w chwili, gdy
przewożenie towarów i ludzi stało się dochodowym
interesem. Samo-lot i lot-nisko awansowano do rangi
statku powietrznego i portu lotniczego. Na przestrzeni
70 lat, czyli w czasie aktywności zawodowej dwóch –
trzech pokoleń architektów, terminale przeszły szybką
ewolucję: od budy stojącej na łące za miastem do
klarownego, zdefiniowanego modelu architektonicznego [1]. Można by rzec, że terminale są dowodem
na swoisty darwinizm, i mogłyby ilustrować teoretyczne dzieło w rodzaju O pochodzeniu gatunków
architektonicznych.
Po berlińskim Tempelhof (1936), który był w swoim
czasie największą budowlą na świecie i wedle Fostera
jest matką wszystkich lotnisk, oraz terminalu TWA
Saarinena (1962) na nowojorskim JFK, wpisanym na
listę obiektów należących do dziedzictwa kulturalnego – terminale dołączyły do typologicznego szeregu
uznawanych budowli użyteczności publicznej. Słowa
skrajnego konserwatysty Leona Kriera brzmią jak list
referencyjny: Fakt, że terminale lotnicze są w stanie
ciągłej przebudowy, świadczy o tym, że budynek
i funkcja nie mogą ciągle odnaleźć właściwego sobie
typu. Rossy 2F Terminal Paula Andre czy Narodowy
Port Lotniczy Cesarego Pelli w Waszyngtonie są najlepszymi przykładami tego, że terminale lotnicze osiągnęły wreszcie fazę dojrzałości typologicznej [2].
Paul Andreu, sam budowniczy terminali na paryskim Charles de Gaulle, posunął się nawet do porównania ostatnich 10 lat XX stulecia do okresu 1250–
1280, który Georges Duby opisuje jako „szczęśliwe
czasy” w Wieku Katedr. Wyraził jednak troskę, aby
architektura terminali nie padła ofiarą tego samego
wyczerpania wykwintem, który Duby zaobserwował
w architekturze katedr połowy XIII wieku [3].

Białe słonie i szare myszy
„Białe słonie” (White elephants) to popularne
określenie wielkich budowli, w tym terminali lotniczych
zaprojektowanych z rozmachem, zaspokajających
ambicje władz i architektów, ostentacyjnie demonstrujących „nadwyżkę” architektury ponad minimalne
wymogi funkcjonalności poprzez wymyślną konstrukcję, zaawansowane technologie, drogie materiały.
Do największych, najbardziej podziwianych należą
terminale w Pekinie, Kuala Lumpur, Hong Kong, Denver, Madryt-Barajas, T5 na Heathrow.
Obok „białych słoni” mnożą się „szare myszy”
– terminale tanich linii (LCCT Low Cost Carrier Terminal). Są to lotnicze supermarkety do przewozu
maksymalnej liczby ludzi możliwie małym kosztem.
Z odróżnieniem gatunków na ogół nie ma problemu,
chociaż jakość architektury lub budżet automatycznie
nie przesądza o przynależności do określonej klasy.
Dla przykładu Stansted Airport Normana Fostera,
który na skutek mechanizmów rynkowych stał się
„szarą myszą” low-costów został uhonorowany nagrodą Mies van der Roche w 1990 roku. Podobnie
tymczasowy pawilon 1A wzniesiony z płyt poliwęglanu
w Schwechat pod Wiedniem dla tanich linii autorstwa
Baumschlager-Eberle był wielokrotnie publikowany.
Terytorium architektury
Pośród kilkudziesięciu nominowanych do Mies
van der Roche Award for European Architecture za
2009 realizacji znalazły się zarówno dzieła klasyczne:
opera, pałac sprawiedliwości, muzea, szkoły, domy
mieszkalne, jak i te skromne, utylitarne jak stacja filtrów wody, parking czy punkt recyklingu złomu. Jest
w końcu balon do nadmuchania w dowolnym miejscu,
który oferuje nową jakość przestrzeni publicznej. Być
może prace te nie miały szans na zdobycie nagrody
głównej jednak zostały zauważone i poprzez sam
fakt zaliczenia ich do szacownego grona wskazano,
że zakres architektury jest szeroki i nie decyduje
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tutaj kryterium „godnej” funkcji. Zresztą stacja pomp
jest monumentem, natomiast balon ma w sobie coś
z instalacji kontestujących witruwiańskie cechy dobrej
architektury – w każdym razie z pewnością nie zgadza się na trwałość. Co do piękna sprawa pozostaje
otwarta … [4].
Owszem, nie ma wspanialszej budowli niż rzymski
Panteon, bo z jakichś powodów przeszłość zawsze
jest lepsza niż teraźniejszość, ale w gruncie rzeczy
Panteon jest starożytnym „białym słoniem”, wzniesionym dla zaspokojenia aspiracji inwestora przy
zastosowaniu zaawansowanej w owym czasie techniki
konstrukcji lanego wodoodpornego betonu. Apollodoros z Damaszku, domniemany budowniczy Panteonu
był inżynierem wojskowym (podobnie zresztą jak
Witruwiusz), i nie jest wykluczone, że podziwiałby
dzisiaj most Millau, zaporę Hoowera czy NORAD
(siedzibę dowództwa sił powietrznych USA wykutą
w granitowej górze Cheyenne). Można zaryzykować
tezę, że spójna teoria architektury powinna na powrót
objąć technikę wojenną i uznać, że prawdziwy realny
rozwój odbywa się w dziedzinie mającej za cel panowanie nad ludźmi. Wtedy można byłoby zachwycać
się kształtem bombowca B2 i zrównać go z pięknem
Panteonu. Jednak po katastrofie światowych wojen
z trudem przychodzi nam zniesienie granicy między
piękną sztuką i sztuką walki.
Funkcja jako teoria
Lekceważenie funkcji budowli, która jakoby ma
się ulatniać wraz z upływem czasu nie jest do końca
uzasadnione. Użytek jaki czynimy z architektury jest
jej sensem równie głębokim jak możliwość kontemplacji pozaczasowych faktorów piękna. Podobnie ma
się rzecz z ustrojem nośnym zapewniającym witalność architektury. Śmierć techniczna może przecież
oznaczać jej ostateczny kres. Zakotwiczenie w materii
sprawia, że piękno ma szansę przetrwać dłużej niż
idea, która je powołała do życia. Plan Willi Savoy Le

Corbusiera w znacznej mierze poddany jest logice
ruchu automobilu. Perspektywa z drogi dojazdowej,
promień skrętu i garażowanie zdecydowały o rysunku
parteru. Wątki te są też integralną częścią całej filozofii
budowy formy wynikającej z segregacji ruchu. Są
warstwami znaczeniowymi willi na równi z klasyczną
kolumnadą. Jeśli zostaną zapomniane, niezauważone
lub ulegną zatarciu, interpretacja dzieła pozostanie
niepełna.
Lotniska starają się dorównać samolotom i dążą
do funkcjonalnej perfekcji. Postuluje się, żeby
wszystko było tu podporządkowane dynamicznej
akcji i matematycznie skwantyfikowane. W tym celu
tworzy się wzory i algorytmy opisujące ruch samolotów i ludzi, modeluje strumienie pasażerów zgodnie
z teoriami przepływu cieczy, prognozuje tworzenie
się kolejek na podstawie teorii prawdopodobieństwa
itp. Ale tak pojęta funkcjonalność żyje bardzo krótko;
umiera wraz z wynalezieniem nowych technologii.
Nowy typ samolotu, nowa technika skanowania
ludzkiego ciała i bagażu, wreszcie nowe pomysły
na osiąganie większych zysków obalają ustalone
zasady i wzorce.
Chociaż Le Corbusierowi nadano szyderczy
przydomek patrona wszystkich cieknących dachów,
jego idee i realizacje należą do kanonu architektury,
natomiast piramidalne dzieła jak: Zapora Trzech
Przełomów na rzece Jangcy czy tama na Jeniseju
z monstrualnymi windami dla statków, nie znajdują
raczej miejsca w podręcznikach historii architektury.
Czy w przypadku terminali lotniczych możemy
mówić o rozwoju form architektonicznych, czy tylko
o procesie wykorzystania zastanych wzorów do nowych potrzeb? Najbezpieczniej określić to zjawisko
nieustającą przemianą, procesem ciągłej odnowy
i rekompozycji. Teoretyczny program minimum to po
prostu przystosowanie i adaptacja, a postęp to w istocie rozwiązywanie doraźnych problemów metodą prób
i błędów, poprzez modyfikację zastanej tradycji.
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Aporia zamiast teorii
Z powodu nieprzezwyciężalnych logicznych trudności w budowaniu całościowych systemów, konstruktorzy teorii oferują sprzeczne albo przeciwstawne rozwiązania. Jak u starożytnych Eleatów, mózg architekta
pożąda jedności i stałości tam, gdzie zmysły rejestrują
wielość i zmienność paradoksalnej rzeczywistości.
Interkomunikowalny język wypowiedzi jest warunkiem
podstawowym porozumienia, a jak wiadomo, za sprawą klątwy ciążącej na budowniczych Wieży Babel,
nasze języki pozostaną na zawsze pomieszane. Teorią
więc jest wszystko to, co należy do zbioru tekstów
„okołoarchitektonicznych”, zaś na szczególną uwagę
zasługuje ta jego część, która posiada satysfakcjonującą literacką formę.
Teoria architektury podobna jest trochę do psychoanalizy i marksizmu; dużo się dzięki nim o sobie
dowiedzieliśmy, ale wbrew ambicjom twórców, ich
prace nie należą do świata nauki, pozostając na poziomie znaczących tekstów kultury. Pierwsza „teoria”
pogodziła nas z myślą, że zachowaniami człowieka
rządzi Eros i Tanatos, druga zaś nauczyła nas realizmu i podejrzliwości graniczącej z cynizmem. Obie
natomiast odsłoniły podstawową motywację ludzkich
działań zmierzających do przetrwania.
Appendix
Urodzony we Florencji brytyjczyk Richard George
Rogers, Baron Rogers of Riverside (rocznik 1933),
konsekwentnie, od czasów Centrum Pompidou inspiruje się techniką: okrętami, maszynami, komputerami.
Stąd też na lotniskach czuje się jak ryba w wodzie.
Nad Madryt-Barajas i T5 na Heathrow na pewno
pracował z entuzjazmem.
Brytyjski Lord Foster of Thames Bank Norman
Robert Foster (rocznik 1935), od lat wyznacza nowe
standardy dla architektury terminali lotniczych. Pierwsze było Stansted pod Londynem, później przyszedł

Hong Kong, Pekin, a ostatnio kosmiczny terminal
Spaceport America, w Nowym Meksyku w USA. Za
każdym razem Foster trafia we właściwe miejsce
i czas. Jego wielkie budowle przynoszą powiew
świeżości stanowiąc etap na drodze dojrzewania
terminalu jako architektonicznego modelu.
Genueńczyk Renzo Piano (rocznik 1937) wzniósł
na sztucznej wyspie w zatoce Osaki jedno z najniezwyklejszych dzieł inżynierii XX wieku – lotnisko
Kansai International Airport. Mimo inżynierskiej przebiegłości i olbrzymiej pracy wielu ludzi wyspa jednak
powoli tonie.
Katalończyk Ricardo Bofill (rocznik 1939) kojarzony przede wszystkim z podparyskim Saint Quentin,
szokującą w latach 80. przewrotnie neoklasyczną
mieszkaniówką, wdał się w romans z młodą architekturą lotniskową i wystawił okazały Terminal 1 w Barcelonie. Pośród lodowatego szkła pozostawił czytelne
tropy klasycznych kolumn jakby chciał powiedzieć, że
przecież pozostał sobą, a antyczne głowice to nadal
znaki dobrej architektury.
Rzymianin Massimiliano Fuksas (rocznik 1944)
wraz z żoną Dorianą zaprojektował w chińskim Shenzhen International Airport Terminal 3, z powodzeniem
ożywiając wielką masę budynku drgająca strukturą uformowaną wedle zasad architektury parametrycznej.
Irakijka mieszkająca w Londynie, Zaha Mohammad Hadid (rocznik 1950), w 2008 roku zaprojektowała wyróżniony nagrodą w konkursie terminal
w Zagrzebiu. W pracy dominują formy demonstrujące
technologiczne zacięcie w projektowaniu i wymagają
dużej sprawności technicznej w realizacji. I chociaż
Chorwaci zdecydowali się jednak wybrać architekta
spośród „swoich” to prace Hadid, Fostera i Shigeru
Ban stanowiły dobre tło dla zwycięskiego zespołu.
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Śmiertelność architektury
Kiedy wszystkie samoloty odlecą i „białe słonie”
opustoszeją, w ich pobliżu wyrosną monstrualne „szare myszy”. Może jednak i ta smutna przepowiednia się
nie sprawdzi i lotniska zostaną uznane za życiodajne,
pełne wigoru i energii ośrodki, wokół których rozwijać
się będą miasta przyszłości. Ale pamiętać należy,

że bodaj najlepsze rysunki architektury związanej
z awiacją są proroctwami fałszywymi, fantazjami
nietrafnie przepowiadającymi przyszłość. Zmiany
postępują na ogół innymi drogami niż te wskazane
przez wizjonerów. Ostatecznie wystarczy wybuch
wulkanu aby uziemić wszystkie samoloty a terminale
doprowadzić do ruiny.

PRZYPISY
[1] Dopiero co wzorzec terminalu został ustalony, a już
z konieczności musiał zostać przekroczony; pojawiła się
potrzeba wzniesienia pierwszego terminalu kosmicznego. Na
pustyni w stanie Nowy Meksyk w USA wmurowano kamień
węgielny pod budowę kosmodromu, z którego od 2011 roku
będzie startował SpaceShipTwo, samolot z kosmicznymi
turystami.
afp 21-06-2009, http://www.rp.pl/artykul/9135,322845_Kosmiczny_terminal_dla_turystow.html

Spaceport America, New Mexico, 2006–2012, jest projektowany przez Foster + Partners.
http://www.fosterandpartners.com/Projects/1613/Default.aspx
[2] L. Krier, Architektura. Wybór czy przeznaczenie. Arkady,
Warszawa 2001, s. 42
[3] M. Binney, Airport Builders, Academy Editions 1999,
wstęp Paul Andreu, s. 7.
[4] Mies van der Roche Award for European Architecture
2009, katalog wystawy.

Jadwiga C. Żarnowiecka*

Natura miejskiego narożnika. Białystok – studium
przypadku
Nature of street corner. Bialystok – case study
Zaprezentowano kilka refleksji dotyczących znaczenia i formy narożnika w istniejącej zabudowie śródmiejskiej.
Przywołano idee Juliusza Żórawskiego i Christophera Alexandra. Posłużono się przykładami narożników ulic
znajdujących się w centralnej części Białegostoku.
Słowa kluczowe: narożnik ulicy, centrum miasta, Białystok

The paper presents some reflections on the importance and shape of a street corner in city centres. It has
been referred to the ideas of Juliusz Żórawski and Christopher Alexander. There were used the examples of
the corners of streets located in the central district of Bialystok.
Keywords: street corner, city centre, Bialystok

„… kluczowe pojęcia związane z artykulacją
przestrzeni, to pustość i pełność, ograniczanie
lub zaznaczanie, zamkniętość lub otwartość,
zewnętrzność lub wewnętrzność.”
A. Niezabitowski [1]

zamykające, kierunkujące, oraz – dość często spotykane – elementy typu pendant [3] (Il. 2). Zatem, bywa
to na pewno miejsce wyjątkowe. O takich wyjątkowych,
łatwych do zapamiętania miejscach, Kazimierz Wejhert
pisał jako elementach krystalizujących plan miasta.

W przestrzeni miasta narożnikiem określa się to
szczególne miejsce, w którym zbiegają się dwie pierzeje ulic. Pojęcie to, w sposób naturalny, wiąże się
z komunikacją zarówno kołową jak i pieszą. Tak jak
liniowo zbudowane pierzeje obudowują ciągi komunikacyjne [2], tak narożniki są elementami wyróżniającymi istotne punkty tej liniowej kompozycji. (Il. 1).
W tym kontekście są to elementy otwierające bądź

Prowadząc rozważania nad budową formy architektonicznej, Juliusz Żórawski stwierdza, że forma
powinna być skończona i zamknięta. Jednym z rozlicznych, przywołanych przez autora, przykładów jest
wenecki Pałac Dożów. Autor przeprowadza analizę
kompozycyjną elementów tworzących jego elewację.
Na wysokości pierwszego piętra, nad szeregiem
kolumn, wzdłuż poziomej linii, biegnie pas złożony

* Żarnowiecka Jadwiga C., dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego.
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1. Białystok, ul. Lipowa – na zamknięciu kościół św. Rocha/Bialystok, Lipowa street, at the end of the street – Saint Roch
church (fot. aut. 2010) 2. Białystok, ul. Lipowa przy ratuszu/Bialystok, Lipowa Street near City Hall (fot. aut. 2009) 3. Białystok, wejście do restauracji Astoria – w głębi Kościół Farny/ Bialystok, the entrance to the restaurant Astoria – at the end
– Farny church (fot. aut. 2010) 4. Białystok, widok na wlot nowej ulicy/ Bialystok, view of the beginning of the new street
(fot. aut. 2010). 5. Białystok, rynek miasta – w środku – Ratusz Miejski/Bialystok, town square – in the middle – City Hall
(fot. aut. 2010)
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z ażurowych rozet. Rozety zbiegające się w narożniku,
zostały przez budowniczych Pałacu przecięte i przysłonięte rzeźbą, która zupełnie wyraźnie gra rolę „listka
figowego [4] zatem obiekt ten staje się przykładem
nieumiejętnego zamykania form, a może celowego
braku zamknięcia formy stosowną, kompozycyjnie
spoistą, formą narożnika. Bo jak pisze Żórawski:
Podkreślenie punktów formalnie ważnych odbywa
się przez nadawanie formie w tych miejscach cech
spoistości [5]. A dalej wyjaśnia na czym ta spoistość
polega. Ano są to takie ukształtowania form które narzucają jednoznaczne rozumienie pewnych części jako
początków, a pewnych jako końców układu [6].
Idąc dalej tropem rozważań Żórawskiego, można
zadać pytanie czy zawsze forma powinna być skończona i zamknięta. Sam autor stwierdza, że zasadniczo tak, jednak decyzja zawsze zależy od zamysłu
projektowego. Skądinąd wiadomo, że celowe niezamykanie form może służyć demonstracji idei architektonicznej, wywołaniu u widza/użytkownika niepokoju,
podkreśleniu braku zakończenia/zamknięcia.
Z kolei Christopher Alexander kompletując wzorce
zamieszczone w publikacji A pattern language opisuje wzorzec, który został nazwany building edge [7]
– „krawędź budynku”. W podsumowaniu opisu wzorca autor pisze: Potraktuj krawędź budynku jako
odrębny twór, miejsce, strefę, która ma określoną
objętość, a nie jest tylko pozbawioną grubości
linią czy powierzchnią styku różnych oddziaływań.
Z opisu tego wzorca wynika, że w ten sposób potraktowana „krawędź” niesie w sobie wiele funkcji.
Oprócz tych plastycznych, wynikających z zamysłu
artystycznego, również te najbardziej utylitarne, które w sposób naturalny powinny wpływać na kształt
artystyczny „krawędzi budynku”. Same zaś wzorce
Alexandra najczęściej się do tych utylitarnych cech
odwołują i te właśnie cechy opisują, rozwiązania
plastyczne pozostawiając twórcy architektury.

Zarówno z tego krótkiego opisu, ale także z oglądu
i codziennego funkcjonowania w przestrzeni miasta,
można wysnuć oczywistą konstatację, że narożnik
może przybierać różne formy i pełnić rozmaite funkcje. Służy jako punkt orientacyjny w przestrzeni ulicy
i miasta, staje się znakiem rozpoznawczym miejsca.
Umożliwia nadanie kierunku pierzei, pozwala także
na zmiany kierunku pierzei pod różnymi kątami
wprowadzając element dynamiki, zaskoczenia bądź
uspokojenia, wygaszenia. Ukształtowanie narożnika
pozwala na plastyczne lub/i fizyczne zamknięcie
wybranego fragmentu przestrzeni, może stanowić
zamknięcie kadru krajobrazu miejskiego.
Budynek, który zostanie zlokalizowany w miejskim
narożniku ma niepowtarzalną szansę zaprezentowania
dwóch elewacji, co w przypadku zwartych, ciągłych
pierzei śródmiejskich jest sytuacją raczej wyjątkową.
W takim przypadku, architekt decyduje, która z elewacji będzie „uprzywilejowana”, to znaczy z której
z dwóch ulic będzie można do niego wejść. Bowiem
jedną z niewątpliwych wartości architektury jest sposób
jej użytkowania. W Białymstoku często spotykanym
rozwiązaniem jest „ścięcie” narożnika, które przybiera
różne formy, a służy zlokalizowaniu głównego wejścia do budynku. Taki wyróżniony narożnik wymaga
specjalnego opracowania, zatem pojawiają się tu
indywidualne rozwiązania dachu, detalu (il. 3), ale też
współczesne, agresywne formy reklam.
Powojenne regulacje białostockiej struktury komunikacji kołowej spowodowały powstanie w centrum
„nowych” narożników. Tam gdzie przed wojną była
ciągła pierzejowa zabudowa, poprowadzona została
ulica. Zróżnicowany wyraz plastyczny narożników
uczytelnił wlot i przebieg nowego ciągu komunikacyjnego (Il. 4).
Na przestrzeni dziejów historii architektury, kompozycja narożnika wiązała się z charakterystyczną ich
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artykulacją [8], która była pochodną zarówno nowych
możliwości związanych z kształtowaniem konstrukcji,
jak i stylem dekoracji obowiązującym w danej epoce.
Jednak dla postrzegania krajobrazu miasta istotna
jest nie tylko percepcja wizualna. Doznania wzrokowe nasze zmysły kojarzą z emocjami, zapachami,
wspomnieniami czy skojarzeniami [9]. Istotny staje

się krajobraz niewidzialny, przestrzeń mentalna. Architektura wzbogacona o te doznania staje się kompletnym językiem komunikacji między ludźmi. Niech
więc, zgodnie z tytułem, ilustracją będzie białostocki
ratusz [10] (il. 5), pełen znaczeń, wspomnień, miejsce
rodzinnych fotografii, kulturalnych spotkań, miejsce,
które jest sercem, i w którym bije serce miasta.

PRZYPISY
[1] A. Niezabitowski, Mała improwizacja na temat definiowania architektury – dekonstruowanie Witruwiańskiej triady, [w:]
Czasopismo Techniczne. Architektura, z.11-A, Wydawnictwo
PK, Kraków, 2005, s. 105.
[2] W rozumieniu zabudowy miejskiej jako zabudowy
kwartałowej.
[3] Pendant – dzieło (np. budowla) stanowiące dokładny
odpowiednik kompozycyjny drugiego dzieła. Pendant tworzą
np. dwie oficyny pałacowe, dwa pawilony, dwie podobne
bryły budowli, symetrycznie skomponowane w stosunku
do siebie oraz otoczenia, [za:] A. Zabłocka-Kos, Słownik
terminów architektonicznych i urbanistycznych.
[4] J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Arkady,
Warszawa, 1973, s. 98.
[5] Ibidem s. 54.
[6] Ibidem s. 65.

[7] 160 Building Edge – “Make sure that you treat the edge
of the building as a “thing,” a “place,” a zone with volume
to it, not a line or interface which has no thickness.” [w:]
Ch. Alexander, 1977, p. 753; (wyd. polskie 2008, s. 763).
[8] Artykulacja jest podziałem fasad budynku (…). Artykulacja wprowadza ład do architektury. [w:] A. Basista,
Kompozycja dzieła architektury, TAiWPN UNIVERSITAS,
Kraków, 2006, s. 45.
[9] Bo któż nie ma wspomnień, w których pojawia się jakiś
„sklepik na rogu, w którym była pyszna lemoniada”.
[10] Białostocki Ratusz jest interesującym przykładem
tzw. ratusza handlowego. Typ ten był rozpowszechniony
w miastach prywatnych. Wybudowany w latach 1745–1761,
rozebrany w 1940 roku, odbudowany w latach 1954–1958
za: M. Dolistowska, Białostocki Bedeker Śródmiejski, [@:]
www.miastojutra.pb.bialystok.pl
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